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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Civil díjat kapott Krizsán Józsefné Piroska
A CONTACT Mentálhigiénés
Konzultációs Szolgálat, mint a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Civil Információs Centrum cím
birtokosa a Civilek Napja alkalmából nyílt napot tartott 2019.
február 2-án Szolnokon. Az eseményen először adták át a Civil
díjakat. A nyílt napon elismerésben részesült Krizsán Józsefné
Piroska.

A szolnoki rendezvény egyik
célja az volt, hogy a diákok minél
jobban megismerkedjenek a civil
szervezetekkel, továbbá a megyei
civil egyesületek elismerésére is sor
került és a megyei Civil díj átadásával köszönték meg ezen egyesületek fáradhatatlan munkáját. A
mezőtúri székhelyű Benkő Gyula
Környezet és Természetvédelmi
Oktatóközpont Egyesület elnöke
Krizsán Józsefné Piroska Civil díjat
vehetett át.
Az egyesület elnöke elmondta,
hogy 1984 óta működik a szervezet
és versenyeket is szerveznek
országszerte. Céljaik között szerepel a környezetvédelem, valamint
az, hogy ők legyenek a város zöld
lelkiismerete.
Az elismeréshez szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Szabó Dorina
Mezőtúri Városi Televízió

Ingyenes
Szécsi Pálra emlékezünk

Szécsi Pál 1944. március 20-án
született Budapesten. Tanulmányait 1952 és 1956 között Mezőtúron a Kossuth Úti Általános
Iskolában végezte. Az énekes születésének 75. évfordulója alkalmából Mezőtúr Város Önkormányzata emléktáblát készítetett,
melyet a Kossuth úti Általános
Iskola falán helyeznek majd el
március 23-án.
Az esemény 10 órakor veszi
kezdtetét, melyen részt vesz
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere és Boldog István ország-

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

gyűlési képviselő is. A programon
fellép majd az iskola énekkara,
valamint Petróczki Csaba táncdalés nótaénekes is. A délutáni órákban a Városi Színházteremben
Szécsi Pál dalai csendülnek majd
fel, Petróczki Csaba előadásában. A
műsorvezető mindkét programon
Gácsiné Gulyás Rozália lesz.
A
rendezvény
támogatója
Mezőtúr Város Önkormnányzata és
a Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
Veres Nikoletta

MEGHÍVÓ

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, újsá-

gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-

nak, 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.
Nem csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is,
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját
2019. március 15-én az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 171.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.
Ünnepi programok:
10.00 órakor ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök
Helye: Belvárosi Református Gyülekezeti Ház
valamint
10.00 órakor SZENTMISE HAZÁNKÉRT
Helye: Római Katolikus Templom, Szabadság tér
Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus
11.00 órakor: VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi köszöntőt mond:
Boldog István országgyűlési képviselő
A műsorban közreműködnek:
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola és Óvoda 10. A osztályos diákjai, valamint a Református felnőttkórus és gyermekkórus.
Helye: Kossuth Lajos tér
Emlékezzünk együtt március 15. hőseire!
15.00 órakor: Elek Timi szőnyegszövő önálló kiállítása.
Helye: Városi Galéria, Múzeum tér 1.

Mezőtúri Fiatalok - Péterfy Brigitta

4. old.

Szerelmes Valentin

10. old

Varga Miklós szobrászművész

5. old

Jótékonysági Bál

10. old.

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

6. old.

Otthonról haza

11. old.
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Pályázati kiírás
Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet: a
Mezőtúri Városi Intézmény – Csoda-Vár Központi Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre
szól, 2019. július 1-től 2024. június 30.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. július 1.
A munkavégzés helye: 5400 Mezőtúr, Zrínyi utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az intézményvezetőfeladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának,
nevelésének megszervezése. Az intézmény alapító okirata szerinti feladatok ellátása.
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait.
Közreműködik a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettség és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló
alkalmazás ,
- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete,
- felhasználó szintű számítógépes ismeret,
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos munka,

HIRDETMÉNY

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- harminc napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programját,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a társulási
tanács ülés keretében kívánja-e a zárt ülés megtartását,
- nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik.
- A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr,
Kossuth tér 1.) kell benyújtani.A borítékon fel kell tüntetni „ intézményvezető pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. május 31.
A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191. §-ában
és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik.
A véleményezéseket követően a Mezőtúr-Mesterszállás Óvoda Társulás
Társulási Tanácsa dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Mezőtúr Város honlapja (www.mezotur.hu), Mesterszállás Község honlapja (www.
mesterszallas.hu), Mezőtúr és Vidéke önkormányzati lapban, admin.
kozigallas.gov.hu, Oktatási és Kulturális Közlöny.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 28-ig
A pályázattal kapcsolatosan Herczeg Zsolt Mezőtúr Város Polgármestere –
telefonon történő egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-902.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a pályázat kiírója
fenntartja.
Herczeg Zsolt
elnök

Közterületi fogadóóra

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. február 14-ei soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott :
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről.
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, 2019. február 18.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

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

Gyepmester

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
március
17.,
április
14.,
május
19.,
június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., október
13., november 17., december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok és könyvek, például a Mezőtúr Képeskönyv,
Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-2015 és a Lámpás.
Bordács László, ügyvezető
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Lakossági tájékoztató
A Központi Statisztikai Hivatal Mezőtúr településen, a hivatal elnöke által
2019. évre 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 a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei,
1942 A lakosság utazási szokásai,
2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközök
használata,
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés,
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés.
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző
Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik
az ország különböző településein.
A kapott adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően bizalmasan
kezelik, azokat a KSH más részére nem szolgáltatja ki.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig, 08.00 és 16.00 óra között, pénteken 08.00 és 14.00 óra között a +36 80
200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak
további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található
Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Köszönöm együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a
felmérés sikeres végrehajtásához.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Pályázati felhívás
A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport a TOP-7.1.1-16-201600081 azonosítószámú pályázat keretein belül az alábbi témákban tett
közzé helyi pályázati felhívásokat:
• TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 Kulturális és közösségi épületek minőségi
javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében
• TOP-7.1.1-16-H-081-2 A helyi hagyományok, kulturális értékek és
tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok
• TOP-7.1.1-16-H-081-3 Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas terek kialakítása
• TOP-7.1.1-16-H-081-4 Civil társadalom erősítése
A felhívások teljes szövege elérhető az alábbi linken:
http://www.mkskft.hu/mezoturclld/
Kelt: Mezőtúr, 2019. február 28.
Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport
Munkaszervezete

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Mezőtúri Fiatalok
Péterfy Brigitta

Új rovatunkban a városban élő és
itt dolgozó fiatalokat mutatjuk be.
Ebben a lapszámban Péterfy
Brigittával ismerkedhetnek meg

Péterfy Brigitta tanítóként dolgozik az Újvárosi Általános
Iskolában. A fiatal lány szabadidejében szívesen olvas és szeret
kreatív tevékenységekben részt
venni, illetve genealógiai (származástan) kutatással foglalkozni.
- Milyen út vezetett el oda, hogy a
tanítói pályát válaszd?
P. B. : - Tanulmányaimat az Újvárosi
Általános Iskolában kezdtem, majd
a Teleki Blanka Gimnáziumban
folytattam, később pedig a szarvasi
Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai
Karának hallgatója lettem, ahol le is
diplomáztam. Gyerekkoromban
fogalmazódott meg bennem először, hogy tanítani szeretnék, az
általános iskolai tanítóim nagy
hatással voltak rám, illetve a későbbiekben is volt egy-egy olyan tanárom, akire fel tudtam nézni, talán
ez segített abban, hogy felnőtt koromig kitartott a tanítás iránti vágyam.
Jelenleg régi iskolámban, az
Újvárosi tagintézményben dolgozom tanítóként, ahol az első osztály

osztályfőnöke vagyok. A munkámban mindig találkozom új kihívással, nincs két egyforma nap, és bár
a gyerekek oktatása, nevelése nem
egyszerű feladat, még mindig úgy
gondolom, szép hivatás tanítani.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sikerednek?
P. B.: - Pályakezdőként még nem
tudok nagyobb sikereket említeni,
de azt, hogy ilyen fiatalon osztályfőnök lehetek, nagy előrelépésnek
tekintem. Nagy öröm számomra az
is, hogy az iskola egyik tehetségsegítőjeként részt vehetek kreatív
iskolai programok szervezésében
is. Jelenleg a minősítésemre készülök, aminek teljesítése most a legfontosabb a munkámat tekintve.

- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
P. B.: -Születésem óta itt élek, csendes környéken, egy nagy városban
ez a megszokott nyugalom nagyon
hiányozna.
- Hogyan képzeled el az életed 5-10
év múlva?
P. B.: - Pár év múlva szeretnék saját
otthont, családot, illetve a hivatásomban is keresem az újabb lehetőségeket.
A következő lapszámban Varga
Tibor profi ökölvívóról olvashatnak.

Középpontban a szafari világa
Szőke Lilla fotókiállítása várja az
érdeklődőket a Közösségi Ház
aulájában. A tárlaton a szafari
világába nyerhetünk bepillantást.
Lilla 2018. júliusában járt a DélAfrikai Köztársaságban és megörökítette az ott megélt pillanatokat.
Lilla 1994. december 11- én született Mezőtúron. A Teleki Blanka
Gimnáziumban eltöltött éveket
követően a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végezett,

Veres Nikoletta

2019. március 1.

mint gyógypedagógus. Diplomája
megszerzése után, 2017 augusztusa
óta Mezőtúron, a Jász-NagykunSzolnok
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat
Mezőtúri
Tagintézményében
dolgozik.
Diagnosztikai feladatok mellett,
korai fejlesztés, képességfejlesztés
területén is egyaránt tevékenykedik. A fényképezés és az utazás
mindig is az élete része volt, még
gyerekkorában kapta meg az első
fényképezőgépét szüleitől, akik
amatőr fotósok voltak, ők még analóg gépekkel fényképeztek. Velük,
és az ő támogatásukkal nagyon sok
helyre eljutott Lilla. Azóta is nagyon
szeret utazni, felfedezni a sokszínű
világot, s megörökíteni a pillanatokat. 2018 júliusában adódott egy
hatalmas lehetőség számára és
barátjával karöltve kijuthattak a
Dél-Afrikai Köztársaságba, mely az
afrikai kontinens déli szegletében
található. Több száz nyelvet beszélnek, ezek közül az angol és az afrikaans a legelterjedtebb. Ez Afrika
egyik legbiztonságosabb országa,
hazánkkal egy időzónában helyezkedik el. Csodálatos egy hetet töltöttek el Johannesburgtól 300
km-re fekvő Neilspruitban, illetve a
Kruger Nemzeti Parkban. A természetvédelmi terület kb. 350 km
hosszú és átlagosan 60 km széles.
Összesen mintegy 1900 növényfaj,
több mint 500 állatfaj él itt. Az állatok szabadon mozognak természe-

tes közegükben, az ember csak
szemlélődő, megfigyelő. Az 5 napos
szafarin kísérőjük és idegenvezetőjük egy ott élő rokonuk volt, aki óriási lelkesedéssel mutatta és rendszeresen mutatja meg a magyar
turisták számára a Kruger élővilágát, természeti csodáit. Számos
katartikus élményben volt részük,
bíznak benne, hogy a kiállított
képek visszaadnak ezekből valamit.

A Parkon kívül is volt lehetőségük
kirándulni, kiemelendő a Blyde
River Canyon vidéke. Néhány kiállított képen vissza is köszön e
meseszép táj. Szőke Lilla elmondta,
hogy életre szóló élményekkel lettek gazdagabbak, s rengeteg fotóval
tértek haza, melyekből kiválogatták
a legjobbakat, hogy közelebb hozzák a szafari világát az érdeklődők
számára.
Jó nézelődést kívánunk mindenkinek!
- Szerk. -

Véradás 2019
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2019. évben a következő
időpontokra tervezi

véradó napjait:
•
•
•
•
•
•
•
•

március 27. - 8-13 óra
április 3. - 8-13 óra
ifjúsági véradás
április 24. - 13-17 óra
május 29. 8-13 óra
június 26. 8-13 óra
július 24. 8-13 óra
augusztus 11. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra		
ifjúsági véradás

• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar
Vöröskereszt

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Varga Miklós

szobrászművész
(1928-2018)
„Évezredes emlékek bizonyítják,
hogy a pontos logikával elrendezett terméskövek már önmagukban képesek vallani a közösségnek
a természethez való viszonyáról.
Kis túlzással mondható, az emlékmű-szobrászat ma sem tesz egyebet,
mint
a
világképet
„műtárgyiasítja”. Ezzel a különleges teljesítményt igénylő munkával együtt azután maga az alkotó
is az érdeklődés középpontjába
kerül.”
Goda Gertrud

Varga Miklós mezőtúri származású szobrászművész tavaly hunyt
el 90 éves korában. A szobrász
1960-tól Miskolcon élt és alkotott.
A művész számos fontos szakmai
díjat tudhatott magáénak. A 60-as
évektől kezdődően országszerte
nyíltak kiállításai. Realista szemléletű, természetelvű alkotások
mellett elvont kompozíciók is
szervesen illeszkedtek munkásságába.
Mestereinek
Beck
Andrást és Pátzay Pált tekintette,
de igen sokat tanult Medgyessy
Ferenctől, Ferenczy Bénitől és
Barcsay Jenőtől.
A művész szavaival élve ő egy
„korsós városban” látta meg a napvilágot Mezőtúron 1928. május
16-án. Szülei, mint valamennyi felmenője gazdálkodók voltak, akik
hat felnőttkort megélt gyermeket
neveltek, s hogy mindezt az általuk
megteremthető legjobb feltételekkel tehessék, az édesapa fuvarozást

is vállalt.
Miklós a Túri Vásárokon rácsodálkozott a fazekasmesterek remekeire, ismerte Badár Balázs nevezetes alkotásait, de őt nem ez a vonal
érdekelte, hanem a szobrászat vonzotta. Kisgyermekkorában már formázott, kis agyagfejecskéket égetett
ki parázsban, később egy pénzérméről Kossuth Lajos portréját is
megmintázta. Szülővárosában járt
iskolába, a gimnáziumban Várady
Lajosnál tanult. Ezt követően 1947ben kezdte meg tanulmányait a
Derkovits Gyula Népi Kollégiumban
Beck András szobrászművész keze
alatt, majd a Képzőművészeti
Főiskolán 1953-ban végzett, diplomamunkájaként
készített
Gyapotszedő nő című szobrát kiállították a Műcsarnokban is. Ebben
az évben feleségül vette Nagy Gy.
Margit textilművészt. Ezt követően
minisztériumi ösztöndíj segítségével Budapesten műtermet bérelt,
ahol elkezdte önálló művészi életét.
Kecskemétre költöztek 1957-ben,
ahol ösztöndíjasként a Kecskeméti
Művésztelepen dolgozott. Itt
készült – többek között – a Kocsis
Pál, Kossuth-díjas tudós szőlőnemesítőről készült érzékeny, kifejező portréja. Ekkoriban születtek
azok a lányaktok, kúttervek, amik
később is foglalkoztatták, és köztéri munkákként is megjelentek.
A kecskeméti ösztöndíj lejárta után
1960-ban Miskolcra költöztek, a
Diósgyőrben újonnan épült, a város
második művésztelepére. A városban szobrász csak Cserenyei
Kaltenbach István volt, de kora
miatt már nem volt aktív, Várady
Sándor már korábban a fővárosba
költözött, így Varga Miklós gyakorlatilag egyedüli szobrász volt
Miskolcon. A mezőtúri születésű
művész Miskolcon hamar közszereplő lett, olyan akihez mindennemű szobrászati feladattal lehetett
fordulni. Előbb kisebb léptékű
emlékplakettek
megalkotására
kapott felkérést (Ötödik Országos

Ifjúsági Kamarazenei Fesztivál,
1962; 600 éves Miskolc, 1963 ;
Építészeti Nívódíj, Reményi Ededíj; Lévay József díj). Készített
kórustalálkozókra emlékeket, pedagógusoknak, népművelőknek díjakat. E feladatokat kitűnő alkalmat
biztosítottak arra, hogy a művészi
lényeglátást gyakorolja.
Az 1970-es években tervet dolgozott ki egy „didaktikus játszóparkra”, amihez számos állatfigurát
faragott kőbe. A terv végül nem
valósult meg, a szobrok pedig a
város gyermekintézményeibe, egy
pedig a fővárosba is eljutott. A
Miskolci Egyetem számára 1976ban készítette el Geleji Sándor professzor 5/4-es kő mellszobrát, majd
a következő évben Janáky István,
az egyetem főépítészének bronz
emléktábláját.
1978-ban Mezőtúrnak felajánlásból elkészítette a Mártír emlékművet. Fontosnak tartotta, hogy minden téren hozzájáruljon az őt útjára
bocsátó város vizuális kultúrájához. Ezt elismerve megkapta a „600
éves Városért” Emlékplakettet,
majd a Mezőtúr Városért kitüntetést is.
Évtizedeken át egy egész régióra
kiható szakkört vezetett, majd közben volt a Képző- és Iparművészeti
Szövetség Észak-magyarországi
Területi szervezetének megyei,
majd városi titkára is, sőt 1984-1994
között műtárgyak értékesítésére
megalakította a Szinyei Merse Pál
Alkotóközösséget, ami a kezdetekben igen eredményes volt.
Műtermének zárt világában ugyanakkor elmélyülten alkotott.
Az 1980-as évek közepére beteljesedni érezte szobrászatát, talán
ezért is nyílt önálló kiállítása
Mezőtúron 1984-ben. Ebben az
időben egyre többet foglalkozott a
festészet gondolatával, ami visszavezethető arra a korai időszakra,
amikor a főiskolai tanulmányait
megelőzően még mindkét képzőművészeti ágat együtt művelte.

Képeiből nagy sikerű kiállítást is
rendezett. Témáját a Balatonfelvidék, a Bükk-vidék tájai, az
Alföld és külföldi utazásainak emlékei adják.
Alkotásai számos közgyűjteményben megtalálhatóak: Herman
Ottó Múzeum (Miskolc), Magyar
Nemzeti Galéria (Budapest),
Rábaközi Múzeum (Kapuvár),
Vármúzeum (Sárospatak).
Munkássága során számos kiállítást rendezett itthon és külföldön,
2005-ben a miskolci Herman Ottó
Múzeum gyűjteményes kiállítást
rendezett szobraiból, valamint
Nagy Gy. Margit gobelinműveiből.
Ebben az évben a Borsod-AbaújZemplén Megyei Közgyűlés Alkotói
Díjával tüntették ki. A magyar várakat megörökítő táblaképeit 2006ban Balatongyörökön mutatta be.
Négy évvel később nagy érdeklődés
övezte a szülővárosában nyílt

közös kiállítást feleségével. A tárlat
megnyitójára 2010. március 15-én
került sor.
Varga Miklós 2018. október 20-án
Miskolcon örökre megpihent 90
éves korában, alkotásaival azonban
beírta magát a magyar szobrászművészet történelmébe. Mezőtúron
három alkotása tekinthető meg: az
Őzikék, a Galambpár és a Mártír
emlékmű.
Forrás: Goda Gertrud: Varga Miklós
Veres Nikoletta

XXVII. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny
Az Agrárminisztérium fővédnökségével, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Pedagógiai
Oktatási Központok, a Benkő Gyula
Környezet-és Természetvédelmi
Oktatóközpont
Egyesület
(Mezőtúr),
Mezőtúr
Város

Önkormányzata, a Mezőtúri
Református Kollégium, Gimnázium,
Szakgimnázium Általános Iskola és
Óvoda (Mezőtúr), az Országos
Erdészeti
Egyesület,
az
Alföldkutatásért
Alapítvány
(Kisújszállás), a TermészetBÚVÁR

Alapítvány, a Karcagi SzC Teleki
Blanka
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, és Kollégiuma
(Mezőtúr), a Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismereti
Versenyért Alapítvány, a NEFAG
Zrt. (Szolnok) a 2018/2019. tanévre

5-6. osztályos tanulók részére meghirdeti a XXVII. Kaán Károly
Országos
Természetés
Környezetismereti Versenyt.
Folyt. 6. old.
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A verseny célja:
A különböző iskolatípusban tanuló
5-6. osztályos gyerekeknek lehetőséget biztosítani a megmutatkozó
tehetségeik kibontakoztatására:
környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában,
a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.
A verseny ismeretanyaga:
A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott
tananyaghoz kapcsolódik.
Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi, alapismeretek, vizsgálatok, kibővítve a lakóhelyi környezet és a hazai erdők élővilágának bemutatásával. Valamint a
verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, és a
Duna-Dráva Nemzeti Parkról és a
Bükki Nemzeti Parkról szerzett
ismeretekkel.
A verseny alapirodalma:
A verseny ismeretanyagát feldolgozó tankönyvek, amelyek az érvényes tankönyvjegyzékben szerepelnek. Kaán Károly élete és munkássága. A TermészetBÚVÁR című lap
2018. 3-4-5-6. és a 2019. 1. számaiban szereplő ajánlott irodalom a
felkészüléshez. A poszter, a virágkalendárium és az útravaló rovatokhoz kapcsolódó képek és szöveges
információk (2019. 2. szám csak az
országos döntőben szerepel). A
Duna-Dráva Nemzeti Park és a
Bükki Nemzeti Park alapvető ismerete a TermészetBÚVÁR által megjelentetett leporellók segítségével,
amelyek díjtalanul letölthetőek a
honlapról: http://www.tbuvar.hu/.
A verseny fordulói:
1. Iskolai/házi forduló: 2019. március 8. (péntek) 14 óra
A verseny első fordulóját a versenybizottság által biztosított egységes
feladatlappal az iskolákban a szaktanárok szervezik meg. Az iskolai
forduló feladatai elsősorban a tankönyvjegyzékben szereplő könyvek ismeretanyagára épülnek. A

központi feladatlapokat és javítókulcsokat a verseny előtt 2 nappal a
megyei versenyfelelős küldi meg
e-mail-ben az iskola igazgatójának.
(A megyei versenyfelelősök 4 nappal a verseny előtt e-mailben kapják meg a versenybizottságtól a feladatlapokat és a javítókulcsokat).
Az iskola feladata a feladatlapok
nyomtatása, a verseny lebonyolítása és az értékelés. A megyei versenyre jutott versenyzők adatait
(név, iskola, felkészítő tanár, a házi
verseny résztvevőinek száma)
2019. március 14-ig kell eljuttatni a
megyei versenyszervezőkhöz, akik
2019. március 20-ig továbbítják a
nevezéseket a versenybizottság titkárának.(Dr. Krizsán Józsefné
E-mail: kaankaroly@freemail.hu) A
központi feladatlap 100 pontos,
megoldásának időtartama 70 perc.
A megyei (fővárosi) fordulóba tagintézményenként és évfolyamonként maximum 3-3 tanulót lehet
nevezni.
2. A megyei (fővárosi) forduló:
2019. április 26. (péntek) 10 óra
A megyei fordulót a Pedagógiai
Oktatási Központok versenyfelelősei az erdőgazdaságok segítségével
szervezik meg. A versenyzők az
írásbeli forduló értékelése alatt a
versenyhelyszín közelében szakmai programon vagy terepgyakorlaton vehetnek részt. A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja.
A dolgozatokat központi javítókulcsok alapján a helyi versenybizottság értékeli és javítja. A megyékben
a legmagasabb pontszámot elért
ötödikes és hatodikos tanuló közül
az juthat az országos döntőbe, aki a
versenybizottság által biztosított
újabb feladatlapot jobb eredmén�nyel oldja meg. A fővárosból a legmagasabb pontszámot elért 3 ötödikes és 3 hatodikos tanuló jut be az
országos döntőbe. A megyei verseny eredménylistáját (név, iskola,
felkészítő tanár, pontszám) a ver-

Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján felidézzük, hogy az
elmúlt 30 évben, mi minden történt Mezőtúron, Mezőtúr mai és
egykori lakóival, visszalépkedve
az időszámításban öt éveket.
Ezúttal az 1989 és 2014 között
március első felében történtek
kerültek az időutazásos rovatba.

Mezőtúron, a látszat csalt, igazából
kemény harc folyt a fiatalok egészségének
megőrzéséért.
A
Vöröskereszt városi vezetősége e
nemes célért a Művelődési
Központtal karöltve „Az egészséges
ifjúságért – az ifjúság egészségéért!
címmel rajzpályázatot is hirdetett a
város tanulóinak.
Mindezt Becske Bálintné titkár
azzal indokolta, hogy van még tennivaló e téren, hiszen az alkohol- és
kábítószerfogyasztás, a dohányzás,
a helytelen táplálkozás, a kevés

senybizottság titkárának Dr.
Krizsán Józsefnének 2019. május
3-ig kell elküldeni E-mail:
kaankaroly@freemail.hu
3. Országos forduló: 2019. május
24-25-26.
(péntek-szombatvasárnap)
Helye: Mezőtúri Református
Kollégium,
Gimnázium,
Szakgimnázium Általános Iskola és
Óvoda, 5400 Mezőtúr, Kossuth L.
út 2. Résztvevők: A megyei döntők
legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fő, Budapestről
összesen 6 fő juthat az országos
döntőbe, de egy intézményből
maximum 2 fő. A döntő írásbeli-,
szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón 5 perces kiselőadás keretében a versenyző beszámol saját kutatásai, megfigyelései alapján a lakóhelye vagy
tágabb környezete (megyéje, régiója) természeti és környezeti értékeiről, azok állapotáról, a károsodások megelőzésének lehetőségeiről.
Téma lehet: az élővilág (például:
erdeink, őshonos növények és állatok, stb.) átalakulása, de bemutathatók az életmód és a foglalkozások, illetve a környezetvédelmi
hagyományok,
akciók
is.
Demonstrációként felhasználható:
fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.
Az országos forduló része a poszter verseny. Egy A/1-es méretű
posztert (akasztóval együtt) kell
készíteni minden résztvevőnek. Ez
a poszter alapját képezi annak a
kiállításnak, amelyet hagyományainkhoz híven az országos verseny
ideje alatt fogunk rendezni.
A poszter témája: A mi erdőnk
A technika tetszőlegesen választható (fotó, rajz, festmény, grafika
technikák, kollázs- montázs, esetleg domborműszerű megoldások).
A háromnapos országos fordulón a
tanulók és a felkészítő tanárok költségtérítésének mértéke (hozzájárulás a technikai lebonyolítás költsé-
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geihez: szállás, étkezés, helyi utazások) a támogatásoktól függ. Erről
a későbbiekben adunk tájékoztatást.
A versenyeredmények közzététele: 2019. május 26-án Mezőtúron a
záróünnepségen, valamint a
TermészetBÚVÁR 2019/4. számában és az Interneten a http://
tbuvar.hu/, www.kaankaroly.hu,
www.oee.hu honlapokon tekinthetők meg az eredmények. A háromnapos versenyről video- és fotódokumentáció készül. A korábbi versenyek video anyagai az interneten
elérhetők. YouTube: Kaán Károly
verseny.
A verseny díjazása: A fődíjas tanulók és felkészítő tanáraik (3-3 fő)
Kaán Károly Emlékérmet (Az
Emlékérem alkotója: Györfi Sándor
Kossuth,
Munkácsy
és
Mednyánszky – díjas szobrászművész.) és tárgyjutalmat kapnak. A
TermészetBÚVÁR Alapítványtól a
magazin egy éves előfizetését,
könyvsorozatot és CD- kiadványokat, továbbá az Erdészeti Lapok és
A mi erdőnk egy éves előfizetését,
természetismereti táborozási lehetőséget, tárgy-és könyvjutalmat
kapnak. További díjak: az elméleti
fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselőadáson kiemelkedő
eredményt elért versenyzők tárgyjutalomban részesülnek. Az országos forduló résztvevői kedvezményes táborozási lehetőséget kaphatnak a XIX. Kaán Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán
Károly út 71. NEFAG Zrt. Erdei
Művelődési Ház). Minden döntőbe
jutó tanuló (25 fő) és felkészítő
tanáraik emléklapot kapnak. Külön
elismerésben részesülnek a kettő
vagy több alkalommal visszatérő
felkészítő tanárok.
Benkő Gyula Környezet-és
Természetvédelmi Oktatóközpont
Egyesület

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

30 éve –1989. márciusának elején
– csak a felszín volt csendes

mozgás, a stressz, és a környezetszennyezés alaposan károsítja az
emberek egészségét. A vöröskeresztes vezető kifejtette: már az is
eredmény, ha a fiatalok tudják,
hogy a szervezetükre fokozott
veszélyt jelent a szeszes ital, a cigaretta és a kábítószer élvezete. A
rajzpályázatra beküldött alkotások
arról tanúskodtak, hogy a tizenévesek érzik a problémát, és tudják,
miként kellene egészségesen élni.
(Okosabban kéne élni, annyit
mondhatok! - Apostol együttes) Így

van rá remény, hogy felnőttként
sikerül majd mindezt megvalósítaniuk – mondta Becske Bálintné.
(Hát, így három évtized távlatából
elnézve 40 éves újságírói tapasztalatom alapján csak annyit tehetek
hozzá, minden tiszteletem a
Vöröskereszté! De hosszú harc áll
még előtte más szervezetekkel
együtt, mert a fiatalok– tisztelet a
kivételnek –bulizás közben változatlanul hódolnak a fenti élvezeteknek,
Folyt. 7. old.
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és akkor még nem volt ilyen szexuális szabadosság, meg a mobiltelefon-függőséget sem ismertük.)
25 éve – 1994. március első felében
– már javában tombolt az 1994-es
parlamenti választást felvezető
politikai kampány, és ez alól a 6.
számú (Mezőtúr és környékét)
magába foglaló választókerület sem
volt kivétel. Az alábbiakban az
egyéni mandátumért indulók nevét
idézzük fel alfabetikus sorrendben:
Dr. Ambrózy Péter (SZDSZ), Búsi
Lajos (Fidesz), Dögei Imre
(Kisgazdapárt), Lázár Mihály
(Vállalkozók Pártja), Nagy Tiborné
(MSZDP), Szalay Pál (KDNP),
Szurcsik István (Munkáspárt),
Tokár István, (MSZP), Tóth Albert
(MDF)
és
Varga
Gyula
(Agrárszövetség). Közülük négy
aspiránsnak
volt
kapcsolata
Mezőtúrral. Varga Gyula egy helyi
tsz-t vezetett, Búsi Lajos tősgyökeres mezőtúriként egy iskolában
tanított, Ambrózy Péter orvosként
került a városi kórházba, Lázár
Mihály a Jászságból származott, és
agrárvállalkozóként kereste kenyerét. Jelölésük kellő számú kopogtatócédula leadása után a választási
bizottság bejegyzésével vált hivatalossá. Mivel az 1990-es év kimarad
az ötéves visszatekintésből, ideírjuk: az első szabad választáson
Tóth Albert (MDF) lett a térség parlamenti képviselője. (Aki nem
emlékszik, hogy 1994-ben végül ki
lett a befutó, az járjon utána, no, ne
a mesében, hanem a Nemzeti
Választási Bizottság honlapján.)
20 éve – 1999. március elején – a
Közép-Tisza-vidékén az áradó
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folyókkal és a földeket elöntő belvizekkel kellett harcolni. Mint az MTI
naprakész jelentéseiből kitűnik, a
helyzet súlyossága miatt március
7-én a megye 8 településére, köztük
Mezőtúrra rendkívüli belvízvédelmi fokozatot rendeltek el a védekezést irányítók. A március 8-ai adatok pedig arról tanúskodtak, hogy a
Hortobágy-Berettyó vízszintje már
a folyó teljes hosszában 7-21 centiméterrel meghaladta a korábban
észlelt legmagasabb értéket. Ez
azzal járt, hogy a folyóban korlátozni kellett a külső területekről a felgyülemlett víz szivattyús beemelését. Március 10-re a folyók apadása
miatt valamelyest enyhült a vészhelyzet, de a Hortobágy-Berettyó–
főcsatorna
baloldali
töltését
Mezőtúr alatt 11 bordával kellett
megtámasztani, a túrkevei híd alatt
pedig kétsoros nyúlgátat emeltek. A
védekezés intenzitására jellemző,
hogy ezen a napon a Körös-vidékén
1265 ember dolgozott, munkájukat
115 gép segítette, és több mint 15
ezer földdel teli zsákot illetve 900
rőzseköteget használtak fel.
15 éve – 2004. március elején –az az
örömteli hír látott napvilágot, hogy
hamarosan a Bolváry-kúriába költözhet a nagy múltú Túri Fazekas
Múzeum. Ennek előzménye, hogy
a megyei önkormányzat és a város
megállapodott a költözésről. A
helybéliek tudták legjobban, hogy
az intézmény már évekkel előtte
kinőtte a Damjanich úti épületet.
Mivel ott a két évtized alatt nem történt felújítás, és a szükséges átépítés évek óta tolódott, a műszaki
szemle és a statikai vizsgálat 2002

tavaszán az ingatlant olyan rossz
állapotban találta, hogy a felújítását
nem is javasolták. Egy esztendővel
ezelőtt
Mezőtúr
Város
Önkormányzata viszont múzeumi
hasznosításra ajánlotta fel a település talán legrangosabb műemléki
épületét, a Bolváry-kúriát. Az épület azért is előnyös volt múzeumi
célokra, mert a város önkormányzata az elmúlt években jelentős
összegeket - részben pályázati forrásból- fordított a műemléki szempontokat szem előtt tartva felújítására.
10 éve – 2009. márciusának elején
– Mezőtúr rendőrkapitányának
beszámolójából arról értesülhettek
a városlakók, hogy tavaly a súlyos
minősítésű bűnesetek elkerülték a
térséget, és az ismertté vált bűneset
is kevesebb lett. Így tételesen 2008ban az előző évi 1034-ről 819-re
redukálódott a bűntettek száma,
ami huszonegy százalékos különbséget jelent. Szakács László alezredes ugyanakkor arra is kitért, hogy
miközben a bűncselekmények
száma csökkent, az állampolgár
mégis úgy érzi, hogy romlik a helyzet. Ez azért van, mert egyre jobban
elválik egymástól az állampolgárok
objektív biztonsága és saját szubjektív biztonságérzete – magyarázta. Egy felmérésük szerint az első öt
helyen olyan közproblémák szerepelnek a listán, amelyek nem rendőrségi hatáskörbe tartoznak, nem
közrendvédelmi kategóriák. A
rendőrkapitány persze arra is kitért,
hogy azért nem olyan szép a
mennyasszony, így például a drog
jelen van a városban, az ún. kön�-
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nyű szerek el is érhetők. (Mondom
én, hogy hosszú harc előtt áll a
Vöröskereszt!) Azzal is számolni
kell, hogy szaporodnak majd a
vagyon elleni bűncselekmények,
mert a gazdasági válság miatt
tovább romlanak a polgárok egzisztenciális viszonyai, és a biztosan
többen lesznek majd, akik a másokéhoz nyúlnak. (Vajon jól jövendölt-e a kapitány?)
5 éve - 2014. március 7-én - ünnepélyes szalagátvágással egybekötve
történt meg a Tiszaföldvár és
Mezőtúr közötti közút újabb, hat
kilométeren felújított szakaszának
átadása. Az eseményen részt vett
Herczeg Zsolt Mezőtúr, Hegedűs
István Tiszaföldvár, Kiss Gábor
Mesterszállás polgármestere, Batta
Attila Viktor Mezőtúr alpolgármestere és Vántsa Zoltán, a Magyar
Közút Nonprofit Kft. megyei igazgatója. A megjelenteket Herczeg
Zsolt köszöntötte, majd Boldog
István országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait. A politikus
beszédében kiemelte, annak ellenére, hogy ő nem ígérte meg a több
évtizede rosszul járható út felújítását, ez mégis nagy részben megvalósult. A rendezvényen ígéret hangzott el a kimaradt szakasz idei befejezésre is.
A Visszapillantó az MTI, a Szolnok
Megyei Néplap illetve Új Néplap,
valamint saját lapunk szemlézése
nyomán készült.
Lazányi József

Bőrgyógyászat magán
szakrendelés
Kedd: 18-19 óra
Csütörtök: 15-17 óra
Szombat:10-11 óra
Helyszín:
Törökszentmiklós,
Kossuth út 171
Telelfonszám:
06203554675
Dr.Vágó Mihály
Bőrgyógyászkozmetológus
szakorvos

8

mezőtúr és vidéke

2019. március 1.

2019. március 1.

mezőtúr és vidéke

9

10

mezőtúr és vidéke

2019. március 1.

Szerelmes Valentin
Az angolszász országokban
Valentine (Bálint) napján (február 14.) tartott Valentine’s Day
(magyarul: Bálint-nap) ünnepe a
20. század végétől világszerte
elterjedt „szerelmes-ünnepként”.
Az
angolszász
szokás
Magyarországon az angol elnevezés magyarosított formájú átvételével, mint Valentin-nap vált ismertté
és népszerűvé az 1990-es évektől
kezdődően. Ezen az ünnepen a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket, vagy szerelmes üzenettel
kedveskednek neki.

Jótékonysági Bál
Idén is megrendezte a Mezőtúri
Református Kollégium hagyományos Jótékonysági Bálját február
9-én. Égerné Tamás Annamária
az intézmény főigazgatója számolt be az esemény részleteiről.
- Mióta szervezik meg a
Jótékonysági Bált?
É.T.A. : - Több mint egy évtizede
szervezi
meg
a
Mezőtúri
Református Kollégium a jótékonysági bálját. Szülőket, hozzátartozókat, mezőtúri polgárokat várunk
évről-évre erre az alkalomra, melynek bevételéből minden esetben az
intézmény diákságának tanulási
körülményeit javítjuk.
- Az elmúlt években mire fordították a befolyt összeget?
É.T.A. : - A korábbi években tantermi függönyöket, ebédlőbútorzatot, folyosó lambériát vásároltunk a
bevételből, míg az utóbbi években
intézményünk Diáksport Egyesületét támogatjuk, így a DSE által
benyújtott pályázatok önerejéhez
tudunk hozzájárulni, melynek
eredményeként olyan sportfejlesztéseket hajthattunk végre iskolánkban, amelyből minden diákunk
profitálhat.
- Idén február 9-én tartották meg a
bált. Mit tudhatunk a részletekről?
É.T.A. : - Az idei esztendőben kb.
240 vendégünk volt, akik nagyon jó
hangulatban töltötték el ezt az
estét. Laki Péter, az Operettszínház
művésze csodálatos énekhangjával
megalapozta a hangulatot, amit
aztán a budapesti Radio Live zenekar még inkább fokozott.
Köszönjük Mindenkinek, aki bármilyen
formában
támogatta
Intézményünk jótékonysági bálját
és így diákjainkat!
-Szerk.-

Idén úgy gondoltuk, hogy a
Mezőtúron és a térségben élő
párokkal mi is együtt ünneplünk és
meglepjük őket egy játékkal.
Akciónk lényege az volt, hogy egy
közös fotó beküldése után a
Közösségi Ház Mezőtúr oldalára
feltöltésre kerültek a képek, majd a
legtöbb tetszik-et (like-ot) gyűjtő
pár egy romantikus két fős vacsorát
nyert, melyet a Hercegasszony
Birtok Irene Bisztrójában fogyaszthattak el.
Játékunkra 72 pár nevezett, akik
közül kimagaslóan sok kedvelést

gyűjtött Szebenyi Dorina és Rác
Csaba páros. Az eredményhez szívből gratulálunk!
A közeljövőben is várható hasonló játék, így érdemes követni a
Közösségi Ház Mezőtúr facebook
oldalát, ahol többek között közérdekű információkat olvashatnak,
valamint naprakész tájékoztatással
szolgálunk a közelgő rendezvényekkel kapcsolatban.
Bodor Márti
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Otthonról Haza
Ajánlás: Ajánlom ezt a verset minden magyar testvéremnek, bárhol
él a Kárpát-medencében. És ha
megcsonkított Hazánkba menekül, öleld át lelkeddel, és segítsd,
mert ha Ő nem lesz, te sem leszel
többé.
Mikor átléptem
Az erőszak határt,
Mikor búcsút
Intettem
Apám, Édesanyám,
Égre emeltem
Szemeimet, az eső
Permete takarta
Fájdalmas érzéseimet,
És töröltem, nem
Az esőtől, de
Könnytől nedves
Arcomat,
Tudtam, hogy
Folytatni akarom
Érted Apám, Anyám,
És magyar testvérem
Harcomat.
Mert testvérem
Vagy itt és ott,
Egy Hazában,
Egy az akarat,
Szeretni kell
Minden magyart.

S ha a harangszó
Minden időben
Üzen nekem, és
Üzen neked,
Öleld át magyar
Testvéredet, érted
Harcol Ő, és teszi
Amit lehet, de
Kell, hogy szeresd
Őt, mert Ő is szeret.
És ha az idő
Újra fordul,
Megkérdezheted
Magadtól, tettél-e
Életedben eleget,
Segítetted-e hozzád
Menekült testvéredet,
Jó szóval, szeretettel,
Biztató cselekedettel.
Ki életét mentve
Maradt meg magyarnak,
És segít, hogy gyermeked is
Megmaradhasson
A Kárpát Hazában
Örök időkig szabadnak.

Dr. Keresztes Károly

Loksi And Dio Darts és Csocsó verseny
Loksi And Dio Darts és Csocsó
versenyt rendeztek 2019. február
16-án, melyen a következő eredmények születtek :
Darts, Bull Master
1.hely: Hajdú Róbert (Pinki)
2.hely: Buzafi József
3.hely: Tar László Kabos
Láposi Zoltán
Bucsai Lajos
Csikós Attila
Czihat Gábor
Gaál Zoltán
Ványai Zoltán
Bosnyák Lajos
Csuka Mihály
Svaier Tamás

Berta Ferenc
Ifj. Láposi Zoltán
Patkós Zsolt (Füles)
Veres Imre
Csocsó
1.hely: Delfinek
2.hely: Tökmindegy
3.hely: Pentagon
Puma
Csappantyúk
Nemtudom
Jó Lesz Az
Öngyilkos Osztag
V.G.S.K.
Cicabogár
Veres Imre

Felhívás
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-ben
is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre három- óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek rajzait.
Idei témánk:
Benedek Elek gyűjtéséből KEDVENC MESEHŐSÖM
Bármilyen technikával készült kasírozott képeket küldhetnek be a
jelentkezők.
Az alkotások beérkezési határideje:
2019. április 17. (szerda), 16.00 óráig.
A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának
helye és időpontja: Közösségi Ház nagyterme
2019. május 24.(péntek) délelőtt 10.00 óra.
A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a
tavalyi évhez hasonlóan egy rajz kiválasztásra kerül és a Városi
Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.
Bordács László
ügyvezető
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ELHUNYTAK
Hegyi Sándor élt 85 évet,
Nagy Kálmán élt 50 évet,
Szűcs Lajosné Varga Rozália élt 85 évet,
Pap Árpád élt 100 évet,
Sándor Zoltán élt 61 évet,
Körmöndi János élt 49 évet,
Vajda Lajosné Szilasi Ilona élt 78 évet.

Nyugodjanak békében.

közéleti lap

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

Juhász Adél
(Hegedűs Diána Kata)

Marosi Gabiella Laura
(Kovács Gabriella)

Czinege Attila
(Móri Katalin)

Fekete Nagy Sándor
(Kovács Terézia)

Kenyeres Zsolt Noel
(Kiss Nikoletta)

Kohári Róbert
(Takács Mária Sára)

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 megrendelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Március 1-7-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gyu. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet:
Március 2-3-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Március 8-14-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Március 9-10-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József a. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

Smile Büfé a Közösségi Házban!
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, grillezett csirkemellel, palacsintával, gofrival, üdítővel, édeségekkel, kávéval,
forró csokival és sok finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás: H-P: 9:30-19:30 ó. Szo: 9:30-17:00 ó. Vas: zárva

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: Veres Nikoletta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2019. március 6. (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.

