
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XC. évfolyam 12. szám 2018. június 22.

 Ünnepi Könyvhét a Városi Könyvtárban 3

 Üzenet Napja Mezőtúron 2

 Mezőtúriak a Kunszentmártoni Tehetségnapján 3

 Nyári táplálkozási ajánlatok 6

 60 éves érettségi találkozó 4

 Szezont zárt a Mezőtúri AFC labdarúgó csapata 7

Május 17-én soron kívüli testü-
leti ülést, majd május 31-én soros 
testületi ülést tartott Mezőtúr 
város képviselő-testülete. Ezek 
témáiról Herczeg Zsolt Mezőtúr 
város polgármestere és Batta 
Attila Viktor alpolgármester tájé-
koztatta a sajtóképviselőit.

– A soron kívüli ülésen az önkor-
mányzati szférához tartozó gazda-
sági társaságok 2017. évi beszámo-
lóinak, mérlegeinek, a 2018. évi 
üzleti terveinek megtárgyalása 
volt, illetve az ügyvezetők kap-
csán születtek különböző dönté-
sek. Melyek voltak ezek?

H.Zs.: – Elsőként a Mezőtúri 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
igazgatói tisztségének betöltésére 
irányuló pályázat kiírásáról dön-
tött a képviselő-testület. Már közel 
egy éve új vezetője van a könyvtá-
runknak, Ács Erika lett megbízva a 
vezetői tisztség betöltésével. De 
tekintettel arra, hogy a vonatkozó 
jogszabály előírásainak teljes mér-
tékben nem felel meg – a nyelvi 
végzettségre gondolok –, így egy 
évre bíztuk meg a vezetői feladatok 
ellátásával. Egyébként elégedettek 
vagyunk igazgató asszony munká-
jával, most várjuk a pályázatokat, 
amelynek benyújtási határideje 
július 27.

Az Italiagro Kft-ben az önkor-
mányzat nem 100%-os tulajdonosi 
hányaddal bír, kisebbségi tulaj-
donban vagyunk, mindössze 10%-
ban. Ez a Kft. városunkban a biva-
lyok tartásával, tenyésztésével fog-
lalkozik, a sajtkészítés Gyo ma end-
rődön, a Bethlen Gábor Szak képző 
Iskolának a tanműhelyében folyik. 
Az elmúlt esztendőben a társaság 
veszteséges volt. Ennek ellenére 
látszik a fejlődés, nőtt a bevétel. 
Május 29-én volt a társaság taggyű-
lése, ahol megkérdeztem a többi 
tulajdonos képviselőjét, hogy 
milyen tervezett beavatkozásai 
vannak a cégnek, hogy ez a kedve-
zőtlen eredmény javuljon. 

Tájékoztatásuk alapján elmondha-
tó, hogy megvannak az elképzelé-
sek a változás irányába, de ez nem 
megy azonnal. A képviselő-testü-
let a beszámolót elfogadta.

A következő volt a Város fej lesz-
tési Kft., ezt a társaságunkat 
néhány évvel ezelőtt hoztuk létre 
azért, hogy az önkor mányzati pro-
jekteket kezelje. Rendkívül szerte-
ágazó munkát végeznek, a pályá-
zatok figyelésétől kezdődően, az 
előkészítéseken át, a megvalósítás 
végéig ellátják a feladatokat. Az 
előző céggel ellentétben, ez a tár-
saság nyereséggel működik, illetve 
az üzleti terv is bizakodásra ad 
okot. Az önkormányzatunk részé-
ről dicsérő szavak hangoztak el és 
ezúton is köszönöm az ügyvezető 
asszonynak és a kollégáinak is a 
munkáját, számítunk rájuk a 
továbbiakban is.

A következő társaságunk, amely 
ugyancsak nyereséges volt az 
elmúlt esztendőben a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. A 
társaság tevékenysége többek 
között a mezőtúri események, ren-
dezvények szervezése, a Közösségi 
Ház biztosítása az érdeklődők 
részére, a Túri Fazekas Múzeum, a 
Badár Emlékház, a Városi Galéria, 
a Városi Sportcentrum és a 
Mezőtúri Városi Televízió üzemel-
tetése. Magas színvonalon végez-
ték munkájukat az elmúlt évben, 
köszönjük ügyvezető úr és a kollé-
gái munkáját. Itt kell megemlíte-
nünk, hogy ügyvezető úrnak az 5 
éves kinevezése hamarosan lejár 
és ezzel kapcsolatban is meghoz-
tuk a kellő döntést. Két lehetősé-
günk volt, vagy pályázat kiírásával 
keresünk új ügyvezetőt, vagy meg-
bízzuk a régit. Mi az utóbbit 
választottuk. Elégedettek vagyunk 
Bordács László munkájával és ezen 
a napon – május 17-én – Mezőtúr 
Város Önkormányzata újabb 5 évre 
megbízta az ügyvezetői teendők 
ellátásával. Sok sikert és jó egész-
séget kívánunk a következő 5 évre.

A Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft. a 2017-es 
évben veszteséget termelt, de ez 
nem azért volt, mert rosszul dol-
goztak, hanem a beolvadt MVK 
Kft-től egy olyan terhet örököltek, 
amely az eredményt jelentősen 
lerontotta. Az is lényeges, hogy az 
elmúlt években sok fejlesztést haj-
tottunk végbe, sok gépet vásárol-
tunk és ezeknek az értékcsökkené-
si terhe kedvezőtlenül befolyásolta 
a működést. Ez az önkormányzat 
legnagyobb cége, nagyon sok tevé-
kenységi köre van. Vannak nyere-
séges ágazatok, mint a komp, 
viszont pl. a strand veszteséget 
termel. Természetesen ezt a vesz-
teséget kompenzáljuk azért, hogy 
ne essen el a gazdasági társaság a 
pályázati lehetőségektől. Ezt a 
pénzügyi kompenzációt alkalmaz-
tuk a Mezőtúri Ipari Park Kft. ese-
tében is.

– A soros testületi ülés első két 
napirendje volt a rendvédelmi 
szervek beszámolói. Mezőtúr 
város közrend, közbiztonsági hely-
zetéről Bajári Attila r. ezredes, 
kapitányságvezető, majd Liszkai 
Zoltán tű. ezredes, kirendeltség-
vezető a Mezőtúri Katasztró-
favédelmi Kirendeltség részéről 
tartotta meg beszámolóját. Mit 
lehet elmondani városunk helyze-
téről?

H.Zs.: – Mindenek előtt köszö-
nöm Bajári Attila kapitányságveze-
tő és Liszkai Zoltán kirendeltség-
vezető uraknak és az állomány 
minden tagjának áldozatos mun-
káját. Elégedettek vagyunk tevé-
kenységükkel és látjuk a minden-
napi törekvést, amelyet városunk 
közbiztonságáért tesznek. 

B.A.V.: – A rendőrségi beszámo-
lóból kiderül, hogy csökkent a 
regisztrált bűncselekmények 
száma, ez köszönhető a rendőrség, 
a polgárőrség összehangolt mun-
kájának és a kamerarendszerünk-

nek. Városunk igen hálás ezekért a 
mutatókért. Az önkormányzat is 
szoros együttműködésben áll a 
rendvédelmi szervekkel, eszkö-
zökkel is támogatjuk őket. 
Tervezzük a kamerarendszer bőví-
tését is, hiszen tapasztalható, hogy 
nagy a visszatartó ereje a rendszer-
nek. Kiemelendő a szervek munká-
jában, hogy sok ifjúsági versenyt 
szerveznek, amellyel a szabálykö-
vetést, a környezettudatosságot 
hangsúlyozzák. Az állománytagjai 
is részt vesznek különböző verse-
nyeken, ahol országos szinten is 
nagyon jó helyezéseket érnek el. 
Ezekhez is szívből gratulálunk, és 
köszönjük a munkájukat. Továbbra 
is számítunk rájuk és ők is számít-
hatnak ránk. 

– A civilszervezetek 2018. évi 
támogatásáról is döntés született. 
Kik kaptak az idei évben támoga-
tást?

H.Zs.: – Nagyon fontos téma volt 
ez az ülésünkön. Ebben az esetben 
szintén egy összetett témáról 
beszélünk, hiszen a költségveté-
sünk megalkotásakor a kiemelt 
civilszervezetek számára – pl. 
MAFC Sport Egyesület, amely az 
idei esztendőben megalakulásá-
nak 95. éves évfordulóját ünnepli 
– nevesítetten adunk támogatást, 
ilyen még a Mezőtúri Művészeti 
Közalapítvány, Kóborka Egyesület, 
vagy a Mezőtúri Polgárőr 
Egyesület. 

A civil pályázatunkra azok a 
bejegyzett szervezetek pályázhat-
tak, akik kiemelten nem kaptak 
támogatást. Összesen 2,5 millió 
forint támogatási összeg került 
szétosztásra, közel 20 pályázat 
érkezett. Elutasított pályázat nem 
született. A jövőben is arra törek-
szünk, hogy lehetőségeinkhez 
mérten támogassuk értékes mun-
kájukat, melyet ezúton is nagyon 
köszönünk.

Bodor Márta

Megkérdeztük...
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A - Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtott -, „Kulturális és közös-
ségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi 
helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című TOP-7.1.1-16-2016-00081 
azonosítószámú pályázat bruttó 250 millió forint vissza nem térítendő uniós 
támogatást nyert. A Támogatási Szerződés aláírására 2017. november 23-án 
került sor.

A projekt előzményeként megalakult a Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi 
Akciócsoport, amely konzorciumi formában nyújtott be pályázatot. A kon-
zorcium vezetője Mezőtúr Város Önkormányzata.

A projekt által elvárt főbb eredmények: a közösségi kapacitások fejleszté-
se és az innováció ösztönzése, a közösségi irányítás elősegítése a közössé-
gen belüli részvétel növelésével, a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségei-
nek megteremtése, innovatív, egymással és a környezetükkel együttműköd-
ni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, 
mindezek által fenntartható települések létrejötte.

A támogatás terhére az alábbi tevékenységek valósulnak meg: Kulturális 
és közösségi épületek minőségi javítása a helyi közösségek együttműködé-

sének érdekében. A helyi hagyományok, kulturális értékek és tudományos 
ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő progra-
mok. Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kiala-
kítása. Civil társadalom erősítése.

A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, 
újszerű és innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi 
közösségek megerősítésén keresztül hozzájárulnak a terület népességmeg-
tartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés erősödésével cél 
továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.

2018. június 17-én az Evangélikus Templomban vette 
kezdetét Botyánszky János evangélikus lelkész tiszteleté-
re megrendezett Üzenet Napja városi megemlékezés, 
melyet a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékeinek színvonalas műsora kísért. Az ünnepi istentisz-
telet után a „Botyánszky János díj” került adományozásra.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 14/2018.(V.31.) 
számú határozata alapján 2018-ban Lukács Lászlónénak 
adományozta a „Botyánszky János díjat”, melyet Herczeg 
Zsolt polgármester úr és Batta Attila Viktor alpolgármester 
úr adtak át.

A díjátadás után a Botyánszky Emlékparkban folytató-
dott a megemlékezés, ahol a megjelentek elhelyezték a 
kegyelet, emlékezés virágait. 

Az Emlékparkban Bodorik Sándor helytörténész emlé-
kező gondolatai hangzottak el.

A megemlékezés a Holokauszt Emlékhelynél folytató-
dott, ahová harangzúgás kíséretében közösen sétáltak el a 
megjelentek a Petőfi térre. Itt a történelmi egyházak kép-
viselői mondtak ökumenikus imát, majd emlékkövek 
elhelyezése következett.

Tóth Ádám

2018. 05. 31.
Karcagi Szakképzési Centrum

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZáruLT A ,,FoToVoLTAiKuS rENdSZEr KiÉpíTÉSE A KAr cAgi 

SZAKKÉpZÉSi cENTruM iNTÉZETEiNÉL” cíMű proJEKT

A Karcagi Szakképzési centrum a KEHop-5.2.11-16-2017-00134 azo-
nosító számú ,,Foto voltaikus rendszer kiépítése a Karcagi Szakképzési 
centrum intézete inél” című pályázaton 153,70 millió vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020 program 
keretében Európai uniós forrásból, a Kohéziós Alapból és hazai köz-
ponti költségvetésből valósult meg. projekt megvalósítási ideje: 
2017.07.01 – 2018.05.31

A projekt célja: az Intézmé nyekben megvalósított fejlesztés hozzájárul-
jon a megújuló energiaforrás felhasználás növeléséhez és az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátásának csökkenéséhez. Ennek eredményeként a meglé-
vő fosszilis alapú villamosenergia felhasználásának megújuló energiafor-
rásra való teljesen vagy részlegesen kiváltását valósítottuk meg.

A projekt keretében a Centrum 6 tagintézményének 8 helyszínén nap-
elemes rendszer került kiépítésre:
- Karcagi SZC Hámori András Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 5350 Tiszafüred, Ady Endre út 4.
- Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma
 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 30-32., és Kossuth Lajos út 15-17.
- Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma
 5400 Mezőtúr, Földvári út 8.
- Karcagi SZC Ványai Ambrus Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája

 5420 Túrkeve,
 József Attila u.23.
- Karcagi SZC 

Kunszentmártoni 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

 5440 Kunszentmárton, 
Kossuth Lajos u. 37. és Vég u. 8.

- Karcagi SZC Lábassy János 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 5200 Törökszentmiklós,  Almásy út 51.

A projekt keretében 1 000 db, összesen 268,33 kWp teljesítményű áram-
termelő napelem került elhelyezésre az épületek tetőszerkezetén. A kiépí-
tett napelemes rendszer inverteren keresztül csatlakozik a hálózatra.

A beruházásnak köszönhetően nem csak az intézmény energiafo-
gyasztásának költsége csökkent, hanem elősegíti annak környezetbarát 
működését is. A megvalósult fejlesztés nagyban hozzájárul a káros anyag 
kibocsátás csökkentéséhez, és nagyban népszerűsíti a projektben részt 
vett iskolák diákjai körében a megújuló energiaforrások hasznosítását. 
Összegezve elmondható, hogy a megvalósult fejlesztés teljes mértékben 
megfelel a 21. századi követelményeknek, és a napelemes rendszerekkel 
ellátott épületek a modern kor minden alapkövetelményét teljesítik ener-
giahatékonyság szempontjából.

A projektről bővebb információt a www.karcagiszc.hu oldalon ol vas -
hatnak.

További információ kérhető:
Pandur Lászlóné, projektmenedzser
Tel.: 59/500-130, e-mail: karcagiszc@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Üzenet Napja Mezőtúron

Véradás
2018. június 27-én véradás lesz

a Közösségi Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,

lakcím-kártya, TAJ kártya.

Magyar Vöröskereszt
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2018. június 7-11. között immár 
89. alkalommal került megrende-
zésre az Ünnepi Könyvhét és a 17. 
alkalommal a Gyermekkönyvnapok, 
a kortárs magyar irodalom legna-
gyobb szabadtéri ünnepe, Supka 
Géza álma az irodalom, a könyvki-
adás, író és olvasó találkozásáról.

Az ország egyik legjelentősebb 
kulturális rendezvényének Mezőtúr 
több évtizede rendszeres résztvevő-
je. Minden korosztály találhatott 
kedvére való programot a könyvhét 
mezőtúri rendezvénysorozatának 
kínálatában. A látogatók érdekes 
beszélgetéseken, bemutatókon és 
író-olvasó találkozón vehettek részt. 

Június 1-én könyvtárunk vendé-
ge volt Víg Balázs író. A találkozón 
két könyvének, a Todó kitálal az 
óvodáról, és a puszirablók című 
könyveinek a bemutatójára került 
sor. A sikerről csupán annyit: vala-
mennyi könyvét kikölcsönözték az 
olvasók!

Június 7-én könyvbemutatóval 
egybekötött író-olvasó találkozóra 
vártuk az érdeklődőket. A vendég 
Bauer Barbara, fiatal írónő volt, 
akivel az áprilisi könyvfesztiválra 
megjelent legújabb Az Élet hangja 
című könyvéről Bordács Judit 
könyvtáros beszélgetett. A regény 

két kislány évtizedeken átívelő tör-
ténetét, egy testvérpárét tárja az 
olvasók elé, akiket elszakított egy-
mástól a történelem, de életben tar-
tottak az igaz emberek és a zene.

A sikeres írónő beszélt még az 
indulás nehézségeiről, a könyvek 
születéséről, a szereplők kiválasztá-
sáról, további terveiről is. A vendé-
geket Batta Attila Viktor Mezőtúr 
város alpolgármestere köszöntötte 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében. Mindannyian, akik részt 
vettünk az előadáson egy nagyszerű 
délután részesei lehettünk.

Június 8-án a könyvtárunk által 
meghirdetett Versíró pályázat ünne-
pélyes eredményhirdetésére, vala-

mint a versekből összeállított kis 
kötet bemutatására kerülhetett sor. 

Köszönjük az alkotóknak!

Helyezettek:
p A L á N T á K :

I. helyezett:
Miskolczi Hunor Koppány:

Tavasz van végre!

II. helyezett:
Szabó Zille Zeline:

A boszorkány vendégsége

í Z L E L g E T Ő K :
I. helyezett:

Murányi Mónika:
A barátság

II. helyezett:
Juhász petra:

A szerelem

L á Z A d Ó K :
I. helyezett:

Bodor dominik Márk:
A szívem szava

II. helyezett:
Kiss Anna:
Legyél hős

III. helyezett:
pap gergely András:

Lépte nyomán Halál terem
c. versükkel.

Gratulálunk szeretettel!

Június 11-én az ország egyik elis-
mert néprajz- és társadalom kutató-
ja, a hazai tudományos világ megbe-
csült tagja dr. habil. Örsi Julianna 
tartott előadást.

A karcagi születésű tudós szer-
kesztésében most újabb művek 
jelentek meg: a Jászkunsági gyöke-
rek illetve a Nagykunság földje és 
népe című munkák tovább színesí-
tik eddig is lenyűgöző munkásságát.

Az előadás a Bodoki Fodor hely-
történeti Egyesület közreműködésé-
vel valósulhatott meg.

Könyvtárosok

2018. május 25-én 9 fő képviselte 
a Mezőtúri Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolát a 
Kunszentmártoni Általános Iskola 

által szervezett Tehetségnapon.
Pedagógiánk fontos részét kell 

képeznie, hogy megtanítsuk gyer-
mekeinket a másokkal való érték-
megosztásra. A ma már egyre gya-
koribb virtuális (látszólagos) meg-
osztás sok esetben valóban nagyon 
is egyoldalú... A commentekhez 
sokszor nem kapcsolódik valóságos 
név, arc, és sokszor kellene közös 
jelenlét, élmény, megbeszélés is. 

A Tehetségnap / Gála arról szól, 
hogy kölcsönösen átnyújtunk egy-
másnak ötleteket, jól működő és 
eltanulható gyakorlatokat, tapaszta-
latokat, sikereket. 

A nap eseményei már délelőtt 
9-kor megkezdődtek, s míg nekünk, 
a tanároknak tartalmas előadásokat 
tartottak (Császár István: A tehet-
ségfejlesztés színterei, Bajzáth 
Mária: Népmesék, a mesepedagógia 
eszközei….), addig gyermekeink 
komplex tehetség műhelyekben fog-
lalatoskodhattak. Ilyenekben, mint: 
okos(k)odó. teaház, rejtvények, 
stratégia, kémiai kísérletek, roboti-
ka stb. Az előadások után mi, felnőt-

Ünnepi Könyvhét a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban

Mezőtúriak a Kunszentmártoni általános iskola
ii. Tehetségnapján / Tehetséggáláján

Bodor dominik Márk:
A szívem szava

Szívemből szólok
A gyönyörű lányhoz
Akár mint egy szónok,
Dalolok a mához.

Szívem rabja lettem
Szívedtől elzárva,
Szívem énekében 
Gondolatom gyalázva.

Szemed tükrében 
Csak magamat látom.
Szemeid fényében
Magamat gyalázom.

Éjféli tánccal
A csillagok közt járva,
Boldogságom szárnnyal
Reménységbe zárva.

„A könyv a legjobb barát. Akkor foglalkozik vele az ember, amikor akar, 
oly hosszan és annyiszor, ahányszor akar. Az olvasó ember olyan lesz, mint 
egy ínyenc - minden hangulatához a megfelelő ételeket választja ki és soha-
sem csalódik.” (Silesius)

Víg Balázs író

Mezőtúriak a kunszentmártoni Tehetségnapon

Bauer Barbara írónő 

Örsi Julianna
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tek (tanárok- tehetségsegítők) is 
(Kovácsné Doba Ágnes-Rákóczi I., 
Péterfy Brigitta-Újvárosi I.) betéved-
tünk egy-egy ilyen műhelybe, sőt 
bennünket is magával ragadott az 
ott folyó munka. A kunszenti iskola 
facebook oldalára nemrégiben fel-
tett fotók is tanúskodnak erről…

Jó lenne ilyen műhelyekbe más 
munkatársaknak is bepillantani, 
mert biztosan tágulna a világ, az 
olykor-olykor berögzött nézőpont is 
felengedne. 

Délután vette kezdetét a Gála, 
amely egy kulturális, sokszínű sűrít-
mény volt a legjavából. Itt bemutat-

tuk azokat az értékeket, amelyeket 
követni, dicsérni, vagy olykor cso-
dálni lehetett. Kicsit Ki mit tud?-hoz 
hasonlított ez a rendezvény, de 
megmérettetés nélkül. A verseny 
izgalma talán ugyanúgy megjelent, 
de felhőtlenebb, felszabadultabb 
volt a megmutatkozás, hiszen nem 
volt pontszám és helyezés. A mosta-
ni eseményen ugrálóköteles és vers-
produkció mellett, ének és sokfajta 
tánc, hangszeres és színielőadás is 
helyet kapott. Üdítő, örömteli ese-
mények ezek. A mi csapatunkból 
elsőnek lépett fel a tavaly is bemu-
tatkozó társastáncpár Tömösközi 

Kata 7. osztályos (Kossuth I., Bárdos 
I.), és Lakatos Ádám 8.-os 
(Református I. - Bárdos I.), majd 
Gyuricskó Botond 7. osztályos tanu-
ló (Rákóczi I.– Bárdos I.) egy nem 
mindennapi hangszeren, marinbán 
játszott. Utolsó számnak a szerve-
zők a néptánc-modern táncban sze-
replő leányainkat szánták: Rafael 
Izabella, Rafael Gizella, Bányai 

Melinda 8.-osok (Újvárosi I.- Leg-a-
láb I.), amely mindenképpen telita-
lálat lett. Minden mezőtúri gyerek 
kitett magáért és fantasztikus volt… 
tényleg. Kata, Ádám felnőttes ele-
ganciája, Boti élvezetes játéka 

(pedig ekkor éppen beteg volt), az 
újvárosiak felszabadult, a közönség 
szemébe néző, azokat tapsra biztató 
fergeteges előadása nem csak szá-
munkra lesz felejthetetlen…

A házigazdáink sokat nyújtottak 
nekünk, de látva-, hallva-, tapasztal-
va a visszajelzéseket, szerintem nem 
volt hiábavaló a sok fáradozásuk.

Mezőtúr, 2018. 05. 30.
 Nagy Ferenc
 Tehetségpont kapcsolattartó,
 tehetségsegítő munkaközösség
 vezetője

A Református Kollégiumban 
2018. június 9-én tartották találko-
zójukat az 1958-ban érettségizett 
„a” és „b” osztályok tanulói.

Sajnos a még élők közül is többen 
betegség miatt maradtak távol, közöt-

tük Szathmári József barátunk is, aki 
a színes megemlékezéseket szokta 
írni. Ezért ilyen szürke e pár sor.

Örömünk, hogy a „b”-sek osztály-
főnöke, Dr. Gombás István tanár úr 
is velünk ünnepelt. Köszönjük! 

Berettyó-parton tavaszi füzek,
Ifjú eszmények örökké szüzek,

Susogó fűzfák amit meséltek….
Túri diákok ne felejtsétek.

(Szép Ernő)

récsi József, dr. Búsi Lajos, dr. Molnár Károly, roszik János,
pigniczki Ferenc, debreczeni András, péntek János, dr. csíkász József, 

cseh László, Kocsi istván. Elöl ül: dr. gombás istván osztályfőnök. 

60 éves érettségi találkozó

TÚri FuLLáNKoK NEMZETKÖZi 
VíZiLABdA FESZTiVáL

2018. AuguSZTuS 8-11.
Mezőtúr, Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda

www.turifullankkupa.hu
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Múzeumok Éjszakája program a Túri Fazekas 
Múzeumban

„Hívjuk, hogy hívjunk…”
régi idők fényképészete

Az utóbbi egy évtizedben szinte teljesen eltűntek a hagyományos filmre 
készített, papírra nagyított fotók, maga az évszázados technika is feledés-
be merül. A Múzeumok Éjszakáján szeretnénk megmutatni azoknak, akik 
már csak a digitális fotózással találkoztak, hogy milyen volt használat 
közben egy fotólabor, hogyan készültek a fekete-fehér képek. Azokat, akik 
pedig dolgoztak még ezekkel az eljárásokkal, egy kis nosztalgiázásra hív-
juk, elevenítsék fel ezeket az emlékeket és készítsenek egy szép képet.

Kétféle módon készíthetnek nagyított képet:
1. Hozhatnak be a régi fekete-fehér negatívjaik közül olyat, melyet sze-

retnének nagyítatni.
2. Helyben, az ideiglenesen kialakított fényképészműhelyben készíthet-

nek portrét vagy saját géppel, vagy a múzeum gépeivel, illetve a múzeum 
körül külső felvételeket.  Fekete - fehér filmet tudunk biztosítani.

A fotólabort és a fényképészsarkot az Impro Fotóklub segítségével ren-
dezzük be a Túri Fazekas Múzeum kiállító épületében. A program alatt a 
fényképezés múltját bemutató filmeket tekinthetnek meg  az érdeklődők.

A programon egyszerre 4-5 személy tud dolgozni, ezért a beosztás 
miatt előzetes bejelentkezés szükséges.  A bejelentkezéskor kérjük, hogy 
hagyják meg valamely elérhetőségüket. 

A program június 23-án, szombaton 18 órától kezdődik és 22 óráig tart.
Bejelentkezni  hétköznap 8-16 óra között lehet:
Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
Tel: 0656/350-174 és 30/315 16 27
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com
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Nyári táplálkozási ajánlatok

30 fok felett még a legelszántabb nyárimádók is csökkentett üzemmód-
ban működnek, legyen szó a napi teendők elvégzéséről vagy az olyan alap-
funkciók ellátásáról, mint az evés-ivás. Összeszedtem a legnyáribb recepte-
ket, hátha segítik a forró napok könnyebbé tételét.

A nyári melegben a legtöbb ember étvágya csökken. Ennek oka, hogy a 
megnövekedett külső hőmérsékletben a szervezetnek nincs szüksége annyi 
táplálékra a hőmérséklete fenntartásához, mint nagy hidegben. Sőt, a fel-
adat éppen a megemelkedett testhőmérséklet csökkentése különböző mód-
szerekkel (például izzadással). A tápanyagbevitel megemeli a testhőmérsék-
letet,  50%-kal több kalória akár 47%-kal is megemelheti az étel termikus 
hatását A nyári hőség alatt tapasztalt étvágycsökkenés tehát egyfajta véde-
kező reakció a szervezet részéről. Enni viszont nyáron is kell, úgyhogy 
összegyűjtöttem minden olyan receptet, ami a hőségben jóleshet.

Joghurtos tésztasaláta receptje
Kezdetnek főzz ki fél kilónyi fussili tésztát sós vízben. Amíg fő, egy 

gerezd zúzott fokhagymát keverj bele egy pohárnyi natúr joghurtba, és 
kockázz fel egy kaliforniai paprikát. Ez az étel akkor jó, ha minél több zöld-
séget teszel bele, így ha szereted, használhatsz főtt kukoricaszemeket, sár-
garépát, vagy bármilyen más zöldséget is hozzá. Ha kifőtt a tészta, öntsd le 
a joghurttal, keverd össze a zöldségekkel, apríts rá egy csokor friss petre-
zselymet, sózd-borsozd, a végén pedig jöhet rá egy kis szerecsendió és 
pirított bacon.

rakottas
Kezdetnek két padlizsánt, két fej hagymát és két cukkinit hámozz meg, 

és szeletelj fel. Egy tűzálló tál aljába önts egy kis olívaolajat, majd jöhet 
alulra a padlizsán, kicsit megsózva, rá a cukkini, a hagyma, majd jó sok 
paradicsomszelet. Közben ízesítheted őket sóval, borssal, bazsalikommal és 
oregánóval is. A rétegezést paradicsomokkal fejezd be, majd ezekre jöhet az 
öntet. Húsz dekányi sajtot reszelj le, keverd össze egy pohár tejföllel és két 
egész tojással. Öntsd rá a zöldségekre, és a rakottas mehet is a sütőbe. Ezt 

az ételt vegetáriánusok is nyugodtan ehetik, de ha a család férfitagjai hiá-
nyolnák belőle a húst, akkor pirított darált húst is használhatsz plusz egy 
rétegnek.

citromos grillezett csirkemell salátával
Hatvan dekányi csirke- vagy pulykamellre lesz szükséged, no meg egy 

grillezőre. Ha szerettek nyáron a szabadban sütni, akkor mindenképpen ott 
próbáld ki, de a hússzeletek egy kisebb elektromos grillezőn is elkészíthe-
tők. Vágd a húst vékony szeletekre, kicsit klopfold ki, sózd-borsozd, majd 
kend meg négy evőkanál olaj és egy citrom levének keverékével. Sütés 
közben készíts hozzá valamilyen hideg salátát: ez lehet egyszerű uborkasa-
láta, nyári vegyes saláta az otthon talált zöldségekből, de ha laktatóbbra 
vágysz, akkor főzz ki pár szem krumplit sós vízben, kockázd fel, majd némi 
lilahagyma kíséretében tedd ecetes-cukros lébe. Hűtőben hagyd állni, és 
hamarosan fogyaszthatod is.

Jó étvágyat!
Vad Károlyné dietetikus

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.

Tel.: 06-56-550-427 • e-mail: efi.mezotur@gmail.com

FELHÍVÁS

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok a mezőtúri kistérségben” 

című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015

program keretein belül
elérhető az ANYAJEGYSZŰRÉST

A szűrést végzi: Dr. Bede Julianna
bőrgyógyász szakorvos

Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)

06-56/550-427
A szűrés: térítésmentes!
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JáSZ-NAgYKuN-SZoLNoK MEgYEi
rENdŐr-FŐKApiTáNYSág

MEgYEi BALESET-MEgELŐZÉSi BiZoTTSág

A MEgYEi BALESET-MEgELŐZÉSi BiZoTTSág KÖZLEMÉNYE

Hamarosan itt a várva várt nyári VAKÁCIÓ, mely a gyermekeknek felhőt-
len örömöt okoz, az eddiginél jóval több szabadidővel. Végre kedvükre 
futkározhatnak, biciklizhetnek, előkerülnek a gördeszkák, rollerek, 
görkorcsolyák. Ebben az időszakban még az is kerékpárra ül, akit ezidáig 
a szüleik gépkocsival hoztak iskolába, vagy autóbusszal közelítette meg az 
oktatási intézményt. 

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság ezért kéri ebben az évben is a 
járművezetőket, hogy azokon a helyeken, ahol a gyermekek jelenlétére 
fokozottabban számítani lehet – játszóterek, gyermekintézmények, stran-
dok, táborok. lakótelepek stb. – különösen körültekintően, nagyobb óva-
tossággal közlekedjenek.  

A baleseti adatok azt mutatják, hogy a nyári hónapokban tovább 
növekszik mind a gyermekek által okozott, mind az elszenvedett balese-
tek száma. Mindannyiunk érdeke, hogy a balesetveszélyes helyzeteket 
időben sikerüljön felismerni és elkerülni. 

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság kéri a szülőket és a pedagógusokat, 
hogy hívják fel a gyermekeik figyelmét a nyári szünidő veszélyeire, a gyalo-
gos-, kerékpáros- és utas közlekedés legfontosabb szabályaira. (pl.: álló jármű 
mögött áthaladás, körültekintés nélkül az úttestre lépés, stb. veszélyeire) 
Ellenőrizzék gyermekük kerékpárjának üzembiztonságát, előírásszerű fel-
szereléseinek meglétét, működőképességét (kormány, fék, lámpa, stb.) 

A szülői példamutatás a közlekedésben elengedhetetlen a gyermekek 
helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez. 
A nyári szünidőben is mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Szezont zárt a Mezőtúri AFc labdarúgó csapata

Lezajlott a MAFc Sportegyesület labdarúgó csapatának 2017/2018-as 
évad utolsó mérkőzése is. A Megye i. osztályú bajnokságban a mezőtúri 
focisták a 7. helyet szerezték meg, csupán 3 ponttal lemaradva a 4. hely-
ről. A szezont Erdősi gyula a csapat szakvezetője értékelte. 

– A tavalyi évben megnyertük a Megye II. osztályú bajnokságot, így felju-
tottunk Megye I. osztályba. Már az elején egy biztos középmezőnyben való 
részvételt tűztünk ki magunknak célként. Nagy örömünkre, a tavalyi keret 
együtt tudott maradni és igazolni tudtuk az idős Farkast és az ifjú Farkast. 
Így a csapat 7. helyen végzett az idén. Kicsi szerencsével lehettünk volna 
negyedikek, tulajdonképpen három pont hiányzott, vagyis egy győzelem, 
hiszen a gólarányunk jobb volt. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy első 
évben Megye I. osztályba feljutva nagyon elégedettek lehetünk ezzel az 
eredménnyel. Bízom benne, hogy a következő szezonban is együtt marad a 
csapat. Úgy érzem méltóképpen tudtuk képviselni Mezőtúr városát - hang-
súlyozta a szakvezető.

A csapat részeredményei a követezőek: az első félévben 9. helyen 
végeztek, 7 győzelem, 1 döntetlen, 7 vereség mellett, 46 lőtt gól és 36 
kapott gól született, ez 22 pontot jelentett. Majd a bajnokság második 
felére sikerült javítani az eredményeken: 9 győzelem, 2 döntetlen, 4 vere-
ség, 47 lőtt gól, a védekezésünknek köszönhetően már csak 17 kapott gól 
született, így 29 ponttal zárta a csapat a második félévet. Elmondható, 
hogy 80 %-os az edzések látogatottsága, heti 4 edzésből 3 teljes létszám 
mellett zajlott. Természetesen munka és egyéb elfoglaltság mellett ez is 
igen szép teljesítmény.

– Ami a második félévben sikeresebbé tette a csapatot az az, hogy a téli 
felkészülés nagyon jól sikerült, a sérülések elkerültek bennünket, stabil 
tudott lenni a csapat. A védekezéshez nagy mértékben hozzájárult Kontér 
Béla, aki újra kezdte a labdarúgást, kapuban. Tőke Imi sajnos sérülés miatt 
búcsúzott aktív pályafutásától, az utolsó mérkőzésen búcsúztattuk el. Béla 
a kijövetelekben nagyon sokat hozzá tudott tenni a csapat védekezéséhez. 
Gólok szempontjából kiemelendő Erdősi Gyula 26 , Kormos László 25 és 
Nagy Péter 23 lőtt góllal. Ez a három játékos 74 gólt lőtt az össz 93-ból. Ez 
nagyon szép teljesítmény. A plusz 19 gólon pedig osztozott Barna Gábor 5, 
Kántor Lajos 4, Lisznyai Sándor 4, Patkós Péter 3, Dóczi Norbert 2 és 

Bodorik Bence 1 góllal. Az ő hatékonyságukhoz a csapat többi tagja a véde-
kezéssel járult hozzá, így le tudtuk venni róluk a terhet és a támadással 
tudtak foglalkozni. A védelem a legtöbbször úgy állt fel, hogy Kontér Béla 
kapuban, Bontovics Imre, Nagy Ferenc, Dóczi Norbert, ifjú Farkas Zoltán, 
csereként pályára lépett idős Farkas Zoltán, Patkós Péter. Középpályán álta-
lában Nagy Péter, Bodorik Bence, Barna Gábor, Jónás Béla négyes lépett 
pályára, illetve ifj. Erdősi Gyula, Ujlakány Roland és Kormos Barna egészí-
tette ki ezt a szekciót. Csatárposzton Kormos László volt az állandó, mellet-
te hol ifj. Erdősi Gyula, Kántor Lajos vagy Lisznyai Sándor lépett pályára. 
Kapuban a szezon elején Kálnai Károly kezdett, majd őt váltotta Kontér Béla 
– ismertette id. Erdősi Gyula.

A csapat egyébként nem csak a pályán alkot egységet, különböző sza-
badidős tevékenységek alkalmával is bebizonyosodik, hogy jól mozognak 
együtt. – Igazi csapattá váltunk. A tavalyi évben a sok győzelem mellett 
könnyebb volt egységet alkotni, de Megye I. osztályban sem bomlott meg 
az egységünk, hanem talán még acélosabbak lettünk. Mindenkiben égett 
a bizonyítási vágy, hogy megmutassuk, nekünk ott a helyünk a megye 
egyben.

Mint megtudtuk a szakvezető jobb keze Kántor Lajos, aki rengeteget segít 
a csapat melletti teendőkben, háttérmunkálatokban. Az ő indíttatására a 
csapat Parádra indul, kibeszélni a tapasztalatokat és kipihenni a szezon 
fáradalmait, ezzel is erősítve a baráti szálakat. A záróvacsorán elhangzottak-
ból kijelenthető, hogy a keret tagjai maradnak a MAFC Sportegyesület szí-
neiben. Bár jóslatokba még korai bocsátkozni, de a 2018/2019-es Megyei I. 
osztály erősebbnek ígérkezik az ideinél. Rövid vakáció elé néznek városunk 
focistái, hiszen már július 10-én megkezdik a felkészülést, hogy az augusz-
tusban induló bajnokságon a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. 

A szakosztályvezető Papp Antal, a MAFC elnöke Herczeg Zsolt polgár-
mester úr, akik segítik a csapat munkáját, mellettük Kántor Lajos, 
Gubucz Mátyás, Gyetvai Gabi többször támogatja valamilyen módon 
labdarúgóinkat.

– Fontos kiemelni, hogy a közönség is a csapat mellé állt. Ennek nagyon 
örülünk, az elmúlt évben talán megnégyszereződött a szurkolóink száma. 
Bízunk abban, hogy a centerpálya is elkészül a következő szezonra. A csa-
pat fejlődését mutatja, hogy a 2014/2015 évadban Megye II. osztályban még 
a 7. helyen végeztek, 2015/2016-ban 6. helyen, 2016/2017-ben már a dobogó 
első fokára állhattak a fiúk, ezzel bejutva a Megye I. osztályba. Az utóbbi 
eredményhez hozzájárult az is, hogy a túrkevei csapat feloszlott és Kántor 
Lajos 4-5 labdarúgóval átjött a mezőtúri keretbe. Külön öröm számomra, 
hogy már 4 éve lehetek a szakvezetőjük. Ahhoz, hogy a tavalyi évben meg-
nyerjük a bajnokságot, idén pedig magabiztosan bent tudjunk maradni az 
első osztályban és megfelelően tudjuk képviselni Mezőtúr városát nagyon 
fontos a családi háttér is, ezért köszönjük elsősorban a feleségeknek, barát-
nőknek, édesanyáknak a megértést, türelmet, biztatást. Valamint köszönöm 
a csapat minden tagjának az áldozatos munkáját, bízom benne, hogy sok 
évet tudunk még együtt dolgozni. Köszönjük támogatóink, szponzoraink 
segítségét, köszönet illeti a közönségünket, rendezőinket, szakosztályveze-
tőnket Papp Antalt, Herczeg Zsolt polgármester, elnök urat és köszönjük 
mindenkinek a segítségét, akik valamilyen formában hozzásegítettek ehhez 
az eredményhez bennünket – tette hozzá Erdősi Gyula szakvezető.

Az eredményhez szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk.

Bodor Márti



 2018. június 22. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

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

Lapzárta: 2018. június 27. (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 titkársá-
gára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunk-
ban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegé-
nek megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban 
közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

E L H u N Y TA K
iván istván élt 77 évet 
Tóth Antal élt 76 évet

Kun Sándorné szül.: csató rozália
élt 80 évet

Kovács istván élt 67 évet
polgár Ferenc Sándor élt 80 évet

Kötél Sándorné
szül.: Szűcs Mária élt 86 évet

Mészáros ivánné
szül.: Kávási ilona Zsuzsanna élt 80 évet

Nyugodjanak békében.

KÉSZENLÉTi gYÓgYSZErTár
június 22-28-ig

Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.

Tel.: 56/350-111

június 29-től július 5-ig
Kamilla gyógyszertár

Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

áLLATorVoSi ÜgYELET
június 23-24-én
dr. Szabó Zoltán

Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

június 30-án és július 1-jén
dr. Nagy Levente

Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

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

Horváth Kevin Kristóf
(Horváth Klaudia)

Schwalm Liliána
(papp réka)

Kozák Laura Erzsébet
(Bíró gizella)

Tóth Kristóf
(Szűcs Tímea)

Tóth olivér
(rácz Bernadett)

Labdarúgás utánpótlás

A közelmúltban ért véget a megyei 1. osztályú utánpótlás Labdarúgó 
Bajnokság.

A Mezőtúri AFC U-19 es csapata 14 év után ismét felkerült a dobogóra az 
első osztályban! Az egész szezon során nagy versenyfutás volt a dobogós 
pozíciókért. A siker értékét mindenképp növeli, hogy a rivális gárdák a felnőtt 
csapatokban is meghatározó játékosok sorát tudták hétről-hétre szerepeltetni.

Köszönet minden játékosnak, szüleiknek illetve azoknak, akik segítették 
a csapat munkáját ebben az évben.

Tőke Imre(edző)


