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A gyermeknapi programsorozat, 
a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznún Nonprofit Kft. 
által kiírt rajzpályázat megnyitó-
jával és egyben eredményhirdeté-
sével vette kezdetét május 24-én.  
A versenyre óvodás, alsós, és fel-
sős általános iskolás diákok 
jelentkezését vártuk.  

Az idei téma, Benedek Elek gyűjté-
séből a KEDVENC MESEHŐSÖM 
volt. Ezzel is emlékezve az egyik 
legnagyobb magyar mesemondó 
születésének 160., halálának 90. 
évfordulójára. 
A felhívásra rengeteg pályamű érke-
zett. Az elkészült rajzokat szakava-
tott zsűri segítségével bíráltuk el, 
amit ezúton is szeretnénk megkö-
szönni: Nagy Ferencnek, az 
Újvárosi Általános Iskola rajz és 
matematika szakos tanárának, 
Katona Mirjamnak, a Szent István 
Katolikus Óvoda óvónőjének, és 

Csurgó-Veres Nikolettának a 
Mezőtúr és Vidéke újságíró-szer-
kesztőjének. 
A beérkezett rajzokból a Közösségi 
Ház nagytermében rendeztünk idő-
szakos kiállítást. 
Az idei díjazottak: 
Óvodás korcsoport:
Különdíj: Szín Zsuzsanna (6,5 
éves) -Csoda-Vár Óvoda - Maci cso-
port
III. Patkós Hanga (6 éves) Csoda-
Vár Óvoda - Maci csoport
II. Savella Hajnlaka (6,5 éves) 
Csoda-Vár Óvoda - Maci csoport
I. Gellai Maja(6,5 éves) Csoda-Vár 
Óvoda - Maci csoport
Alsó tagozatos korosztály:
Különdíj: Bihari Gréta - Boros Betti 
4. osztályos tanuló - Kossuth Lajos 
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola
III. Busi Olga - Szabó Flóra 2. osztá-
lyos tanulók - Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola
II. Pete Zoé - Koziel Patrícia 3. osz-
tályos diákok - Kossuth Lajos 
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola
I. Berkes Katica 4. osztályos tanuló 
- Kossuth Lajos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Felső tagozatos korosztály:

Különdíj: Papp Martin 5. B. osztá-
lyos tanuló - Kossuth Lajos Magyar 
- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola
III. Benczúr Dorina 5. B. osztályos 
tanuló - Kossuth Lajos Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola
II. Ádám Diána 5. B. osztályos tanu-
ló - Kossuth Lajos Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola
I. Benczúr Henriett 7. osztályos 
tanuló - Kossuth Lajos Magyar - 
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola
Különdíjak:
-  Mezőtúr Város Önkormányzatának 
különdíjai: 
Óvodás korcsoportban: Tóth István 
Kristóf  (5 éves) - Szent István 
Katolikus Óvoda - Katica csoport. 
Alsós korcsoportban: Fazekas 
Viktória 2. osztályos tanuló - 
Kossuth Lajos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Felsős korcsoportban: Fazekas 
Anna 6. A. osztályos tanuló - 
Rákóczi úti Általános Iskola.
- A Közösségi Ház, illetve a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. különdí-
ja: Vecseri Alexandra 6. osztályos 
tanuló - Szent István Katolikus 

Általános Iskola.
- Mezőtúr Művészeti Közalapítvány 
különdíja: Fórizs Berta Zita 2. osz-
tályos tanuló - Szent István 
Katolikus Általános Iskola.
- Mezőtúri Városi Televízió külön-
díjai: 
Óvodás korcsoportban: Farkas 
Csenge (5 éves) – Csoda - Vár 
Óvoda - Mókus csoport.
Alsós korcsoportban:Krech Janka 
és Bíró Szintia 4. osztályos tanulók 
– Kossuth Lajos Magyar – Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola. 
Felsős korcsoportban: Valócsik 
Kendra 6. B. osztályos tanuló - 
Kossuth Lajos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
Túri Lovas Klub különdíjai:
Major Lujza (5 éves) – Csoda - Vár 
Óvoda - Mókus csoport.
Zámbó Lili 3. osztályos tanuló - 
Kossuth Lajos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola.
Köszönjük a különdíjak felajánlá-
sát. 
Szívből gratulálunk a díjazottaknak 
illetve köszönjük a gyermekek és a 
pedagógusok munkáját! 

Jenei József 
Mezőtúri Városi Televízió

Középpontban a gyermekrajzok

Május utolsó vasárnapján került 
megrendezésre a Városi 
Gyermeknap, ahol színes progra-
mokkal vártuk a kicsiket és a  
nagyokat egyaránt. 
A változékony időjárásra való tekin-
tettel, az idei évben a Városi 
Oktatási Centrum adott otthon a 
gyermeknapi programoknak és 
sikerült vidámsággal, valamint 
gyermekzsivajjal megtölteni a 
sportcsarnokot. 
Reggel 9 órakor, kutyaszépségver-
sennyel indultak el a gyermeknapi 

programok. 12 lelkes gazdi, 12 gyö-
nyörű kutyával sorakozott fel a volt 
főiskola előtti füves területen. A 
zsűri tagjainak, Biriszló Zsoltnak és 
Nagy Mihálynak a Mezőtúri 
Kutyakiképző Iskola oktatóinak 
nem volt egyszerű feladata. Végül 
dönteniük kellett és természetesen 
az ajándékok átadása sem marad-
hatott el. A sorrend a következő-
képpen alakult: 
Különdíj: Vetési Virág – Lara
Különdíj: Lajter Julianna Laura – 
Berta 

III . Helyezés: Kálnai Helga – Bodza 
II . Helyezés: Sándor Henrietta – 
Aszti
I . Helyezés: Tamási Kornél – 
Teodor 
Gratulálunk a helyezetteknek! 
Valamint köszönjük a Pinki 
Horgászbolt felajánlását, amely 
segítségével minden induló kutyus 
számára jutott finom falat. 10 órától 
a Kézműves Ház udvarában a Tour 
de Túr biciklis ügyességi verseny, 
majd ezt követően egy 20 km-es és

Folyt. 2. old

Városi Gyermeknap
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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 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

és egy 50 km-es kerékpártúra várta 
a bringázás szerelmeseit. A 20 
km-es táv fordulópontja a 
Hercegasszony Birtok volt, ahon-
nan a pecsétet begyűjtve érkezhet-
tek vissza a Kézműves Ház udvará-
ra az indulók. Az 50 km-es útvonal 
Mezőtúrt Túrkevét és Kétpó telepü-
lést érintette. Minden bringás visz-
szaérkezése után hotdog kupont 
kapott, amelyet a gyermeknap hely-
színén, a Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő KN Kft. büféjé-
ben válthatott be. Köszönjük az 
indulóknak a részvételt, valamint a 
társszervezőnek, a ProTúr 
Kerékpáros Sportegyesületnek 
segítségét, szakmai támogatását. 
A nap folyamán mindenki találha-
tott számára kedves programot, a 
rajzolás a rajzpályázat után aszfal-
ton folytatódott. Közel 20 gyermek 

ragadott krétát, akik közül 5 alkotás 
kapott elismerést:
Különdíj: Bíró Gábor 2 éves, 
Malavolti Emili 7 éves
III. helyezés: Rózsa László 7 éves,
II. helyezés: Benczúr Dorina 11 
éves,
I. helyezés: Beczúr Henrietta 14 
éves.
Köszönjük a részvételt, valamint  
Patkós Éva, Pete-Baricz Andrea és 
Karsai Krisztina által alkotott zsűri 
munkáját.
Természetesen a kézműves vásár e 
rendezvényünkről sem hiányozha-
tott. A napot a Méhecske Játéktér 
által elhozott népi játékok tarkítot-
ták, valamint a Városi Óvodák 
óvónénijei csodálatos kézműves 

asztallal várták az alkotni vágyó 
gyermekeket. Érkezett hozzánk 
lufihajtogató bohóc is, valamint 
lehetőség volt kipróbálni és hasz-
nálni az óriás csocsót. Ez utóbbi-
ban a MAFC U11-13-as focistái 
Dóczi Norbert és Juhász Mihály 
vezetésével egy bemutató tornát 
játszottak, majd mindenki kedvére 
kipróbálhatta az óriás csocsó han-
gulatát. Természetesen a gyermek-
sziget nem lett volna teljes 
ugrálóvár, trambulin, szerencse-
horgászat, arcfestés és csillámteto-
válás nélkül. 
Rendezvényünkön jelen volt a 
Mezőtúri Kutyás csoport is, Lukács 
Mihály és Simon Tibor főszervezé-
sével, akik egy nyílt tréninget tar-
tottak. Az eseményen jelen voltak a 
Rex Mentőkutyás Szolgálat tagjai 
is, akik ízelítőt adtak a fegyelmező 
munkából, érintették a személyke-
reső munka alapjait, valamint őrző-
védő szituációs gyakorlatot mutat-
tak be. 
A sportcsarnokban 11 óra után kez-
dődtek el a színpadi programok. A 
sort a Mezőtúri WingChun Kung Fu 
Harcművészeti Sportegyesület 
bemutatója nyitotta meg. Az izgal-
mas produkció a szülők és a gyer-
mekek tekintetét egyaránt a szín-
pad elé szegezte. 
Délben a Reni Zumba Dance tánco-
sai vették birtokba a színpadot, fel-
készítő tanáruk Csordásné Fejes 
Renáta vezetésével, akik egy igazán 
friss és lendületes előadással örven-
deztették meg a közönséget. 

A kisebb gyermekek nagy örömére 
a Fülemüle Zenekar is színpadra 
lépett az idei gyermeknapon. A 

népszerű gyermekzenekar közel 1 
órán át tartó műsorával alaposan 
átmozgatta a kicsiket, akik a dalo-
kat a zenekarral karöltve énekelték. 
Őket követve a Dalma Dance Club 
táncosai adtak számot tudásukról, 
pörgős és ritmusos előadásaikkal 
alaposan felpezsdítve a hangulatot. 
Majd a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola néptáncbemuta-
tója következett a sorban. A tehet-
séges fiatalok ismét bizonyíthatták, 
hogy mennyit fejlődtek az elmúlt 
időszakban és, hogy milyen új 
koreográfiákat tanultak az idei tan-
évben. 
Az idei évben először a Közösségi 
Ház játékot hirdetett a Facebook 
oldalán. A gyermekek „gyermek-
szépségverseny” keretében gyűjt-
hették a like-okat, majd a legtöbb 
„tetsziket” elérő gyermek értékes 
díjazásban részesült. Látva a nagy 
érdeklődést a szervező kft. kibőví-
tette akcióját, így az első három 
helyezett gyermeket jutalmazta. A 
verseny eredményei:
III. helyezés: Ónodi Nóra, nyeremé-
nye: 4000 Ft-os ajándékutalvány az 
Aszódi Áruházba
II. helyezés: Hitka Liliána, nyere-
ménye: 6000 Ft-os ajándékutalvány 
az Aszódi Áruházba
I. helyezés: Kun Martin, nyeremé-
nye: 10000 Ft-os ajándékutalvány 
az Aszódi Áruházba. 
E játék díjait a Városi Gyermeknapon 
vehették át a családok.
Ebben az évben sem maradhatott el 
a tombolasorsolás, ahol a legsze-
rencsésebbek értékes nyeremé-
nyekkel gazdagodhattak. Az árusí-
tásban nyújtott segítségét köszön-
jük a Szív-Ér Klubnak. A nyere-
ménytárgyak között szerepeltek 
társasjátékok, kirakók, kártyák, 
kulacsok, műanyag kerti székek, 
törölközők és gazdára talált egy 
napozó sátor, egy Nike utazótáska 
valamint fődíjként egy 3 méteres 
medence is.
A tombolatárgyak sorsolását köve-
tően indultak be ismét a színpadi 

programok. Több százan voltak 
kíváncsiak Nemazalány & Lil G elő-
adására is. A közönség kívülről 

fújta a dalokat és a fellépőkkel 
együtt kórusban énekelték a nép-
szerű slágereket. A hangulat remek 
volt és a következő fellépő sem oko-
zott csalódást a nézőközönségnek. 
A nagysikerű tehetségkutató 
műsor, az X-Faktor 2018-as győzte-
sei, a USNK elnevezésű erdélyi 
magyar rapduó lépett a színpadra a 
Hip-Hop rajongók legnagyobb örö-
mére. A formáció, a mezőtúri gyer-
meknap után, többek között a 
2019-es Sziget Fesztiválon is szín-
padra lép. 
Az előző évben is nagy sikert arató 
Goore zárta a fellépők sorát az idei 
gyermeknapon. A mezőtúri szár-
mazású zenész, Magyarország leg-
nézettebb hip-hop előadója idén is 
fantasztikus műsort szolgáltatott a 
fiataloknak és méltóképpen zárta a 
2019-es gyermeknapot. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt 
vett a Városi Gyermeknapon. 
Bízunk benne, hogy a kicsiktől a 
nagyokig, mindenki jól érezte 
magát. 
Köszönet a támogatóknak és a segí-
tőknek. 

Bodor Márti

Köszönjük támogatóink, segítőink munkáját:

- Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft.Magyar Vöröskereszt, Pinki Horgászbolt, Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja, Szív-Ér Klub, Csoda-Vár Központi 
Óvoda óvónénijei, Mezőtúri Kutyakiképző Iskola (Biriszló Zsolt és Nagy 
Mihály), Mezőtúri Kutyás Csoport, Reni Zumba Dance, Dalma Dance Club
Legaláb néptáncosok, Korzol Műszaki Szaküzlet, ProTúr, Pete-Baricz 
Andrea, Karsai Krisztina,  Patkós Éva, Hercegasszony Birtok, Dóczi Norbert 
és Juhász Misi U13 edzők és a MAFC fiatal labdarúgói.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfor-
dulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, belte-
rületi 4865/5 hrsz-ú, Mezőtúr, Vízmű utca 19. szám alatti 605 m2 nagysá-
gú „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon
Az ingatlan megtekinthető: a helyszínen 2019. június 11-én, 
kedden 9.00 -9.30 ig.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. június 14. (péntek) 12.00 h-ig
A pályázati ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth 
tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az ajánlatokat a 2019. június 27-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyúj-
tani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes aján-
lat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat 
benyújtásának helyén kapható.

Herczeg Zsolt
polgármester

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 23-ai soros nyilvános ülé-
sén önkormányzati rendeletet alkotott: 
- a települési támogatásról szóló 21/2017.(XI.17.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet 
igényelni.
Mezőtúr, 2019. május 28.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző              

Képviselői Fogadóóra

Szeretettel várom a kertvárosi lakosokat 2019. június 14-én pénte-
ken 15 órakor Mezőtúron a híd lábánál lévő játszótéren képvi-
selői fogadóórámon.

Téma:  A kertvárosi fejlesztések helyzete
Vendégem: Herczeg Zsolt polgármester

Kovács Mihály 
önkormányzati képviselő 

06/30/445/61/23
Jegyzői tájékoztató

a 2019. május 26-i Európai Parlamenti képviselők 

választásáról

Mezőtúr városában a 2019. május 26-i Európai Parlamenti képviselők 
választásán az alábbi választási eredmény született:
Településünkön a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma: 13 670 fő.
A szavazáson megjelent 5379 fő (részvételi arány:39,35%).
Nem szavazott: 8291 fő (60,65%).
Listákra leadott érvényes szavazatok:
1. FIDESZ-KDNP: 2636 (49,25%)
2. DK: 807 (15,08%)
3. JOBBIK: 803 (15,00%)
4. MSZP-PÁRBESZÉD: 365 (6,82%)
5. MOMENTUM: 267 (4,99%)
6. MI HAZÁNK: 247 (4,62%)
7. MKKP: 122 (2,28%)
8. LMP: 71 (1,33%)
9. MUNKÁSPÁRT: 34 (0,64%)
Érvényes szavazatok száma összesen: 5352 (99,52%)
Érvénytelen szavazatok száma: 26 (0,48%)
(Forrás: valasztas.hu)
Városunkban a 16 szavazókörben, valamint a Helyi Választási Irodában haj-
nali 4:30-től egészen este 23:45 óráig teljesítették a választási eljárási tör-
vény és az egyéb végrehajtási rendeletek által előírt kötelezettségüket a 
szavazatszámláló bizottságok tagjai, a jegyzőkönyvvezetők, valamint a 
HVI tagjai.
Rendkívüli esemény a választás napján nem történt, a választásban részt-
vevők pontosan, precízen végezték feladataikat.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, a HVI tagjainak, továbbá a sza-
vazás lebonyolítását segítő valamennyi személynek ezúton is köszönöm az 
egész napos munkáját, fáradozását.

Mezőtúr, 2019.06.04.
dr. Enyedi Mihály

jegyző
HVI vezető

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 29-ei soron kívüli nyilvános 
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:
- a közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet 
igényelni.
Mezőtúr, 2019. június 3.                                            dr. Enyedi Mihály sk.

jegyző              
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Mezőtúr város képviselő-testülete 
májusban három alkalommal ülé-
sezett: május 15-én, 23-án és 
29-én. Herczeg Zsolt polgármes-
ter és Batta Attila Viktor alpolgár-
mester sajtótájékoztató keretein 
belül számolt be az ülések legfon-
tosabb napirendi pontjairól.

- A május 15-ei soron kívüli ülésen 
többek között a 2019. évi 
„Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázat benyújtásáról is 
tárgyalt a testület. Mit tudhatunk 
a részletekről?
H.Zs: A pályázatot a 
Belügyminisztériumhoz nyújtjuk 
be és a helyi adóerő-képességünk 
alapján 75 %-os támogatási intenzi-
tást érhetünk el. A projekt lehetősé-
get teremt a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal székhely 
hivatala épületének infrastrukturá-
lis fejlesztésére, felújítására. 
Eredményes pályázat esetén 30 mil-
lió forint támogatást nyerhet el az 
önkormányzat, melyhez 10 millió 
forint önerőt kell biztosítanunk. 
Nyertes projekt esetén a Városháza 
homlokzatának részleges felújítását 
tudjuk megvalósítani. A pályázat az 
épület Hortobágy-Berettyó főcsator-
na felőli oldalának egy részét érin-
tené. Nagyon időszerű lenne a kor-
szerűsítés, hiszen a keleti homlok-
zat eléggé leromlott állapotban van. 
Bízunk benne, hogy a benyújtott 
pályázat eredményes lesz. 
Fontos kiemelni azt is, hogy néhány 
hónappal ezelőtt befejeződött az 

épület teljes nyílászáró cseréje, 
amely TOP-os forrásból valósulha-
tott meg. 
A jövőre tekintve önkormányza-
tunk célja, hogy a további években 
is folytatódhasson a Városháza épü-
letének korszerűsítése,felújítása.
- Zárt ülésen tárgyalt a testület a 
„Mezőtúr belterületi utak - 
Útstabilizáció építése I. ütem” 
című nemzeti közbeszerzési eljá-
rás előkészítéséről és indításáról. 
Mely utakat érint a beruházás?
H.Zs. : A közbeszerzési eljárás elin-
dult és miután kiválasztjuk a kivite-
lezőt a munkálatok megkezdődhet-
nek. A beruházás első üteme érinti 
a XVIII. utcát (a Balassa Bálint utca 
és a Sugár út között), a X. utcát (a 
Balassa Bálint és a Tartsay Vilmos 
utca között), a Hajó utcát, az Álmos 
utcát, a Jázmin utcát, a XXV. utcát ( 
a Sugár út és a Kert utca között), a 
Lehel utcát (Fűzfa és a Bálvány utca 
között), a Balogh Ádám utcát (a 
Kávási Sándor és az Ady Endre utca 
között), a Vak Bottyán utcát, vala-
mint a Bartók Béla és a Kerekes 
utca útalappal nem rendelkező 
részét.
A belterületi úthálózat fejlesztésé-
nek második üteme ezután követ-
kezik majd. Célunk a továbbiakban 
az útalappal rendelkező utcák asz-
faltozása is, mely nyolc utcát érinte-
ne: a Kert utcát ( a VI. utca - a VIII. 
utca között), a XVI. utcát ( a Sugár 
út és a Balassa Bálint utca között), a 
Törő Pál utcát ( a Kiss János utca és 
a Hortobágy-Berettyó gát között), 
az Árpád utcát (a Fűzfa és a Bálvány 

utca között), valamint a III. utcát, a 
VI . utcát (a Sugár út és a Kert utca 
között), a VIII. utcát (a Tartsay 
Vilmos utca és a Sugár út között) és 
a XIX. utcát.
Önkormányzatunk célja az, hogy 
az első és második ütem munkála-
tai legkésőbb 2019. szeptember 
végéig befejeződjenek. 
- Mezőtúr Város Önkormányzata 
az „Ifjúságbarát Önkormányzat 
cím” és az „Idősbarát 
Önkormányzat cím”elnyerését 
célzó pályázat benyújtásáról is 
tárgyalt. Mit tudhatunk erről?
B.A.V: A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés két pályázati fel-
hívást írt ki: megyénk települési 
önkormányzatai pályázhatnak az 
„Ifjúságbarát Önkormányzat” cím, 
valamint az „Idősbarát 
Önkormányzat cím” elnyerésére. 
Az „Ifjúságbarát Önkormányzat” 
címmel kapcsolatban fontos 
kiemelni, hogy önkormányzatunk 
támogatja az első lakáshoz jutó fia-
talokat, ösztöndíjprogramokat 
működtet, fontosnak tartjuk továb-
bá az aktuális ifjúságpolitikai kér-
dések helyi szintű megvitatását és a 
civil szervezetek programjainak 
támogatását is. Az „Idősbarát 
Önkormányzat” címmel kapcsolat-
ban szintén elmondhatjuk, hogy 
alapvető feladatunknak tekintjük a 
civil szervezetek támogatását. 
Önkormányzatunk mindkét terüle-
tet fontosnak tartja, így a képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a 
kiírásra benyújtja pályázatát és 
bízunk a pozitív elbírálásában. 

- A május 23-ai ülésen a civil szer-
vezetek támogatása is a napirendi 
pontok között szerepelt. Mit tud-
hatunk a részletekről?
B.A.V. : A bejegyzett civil szerveze-
tek támogatására önkormányza-
tunk 2,5 millió forintot írt ki, mely-
nek elosztásáról döntött a testület. 
A szervezeteknek ezúton is szeret-
ném megköszönni a munkáját, 
továbbá gratulálok az eddigi tevé-
kenységükhöz és biztos vagyok 
abban, hogy a civilek ezeket az 
összegeket nagyon hasznos dologra 
fogják fordítani.
- A Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája 
vonatkozásában, tagintézmény-
vezetői beosztás ellátására kiírt 
pályázati felhívásra érkezett 
pályázati dokumentáció vélemé-
nyezése is a testületi ülés témái 
között szerepelt. Mit tudhatunk a 
pályázatról?
B.A.V. : Úgy gondolom, hogy egy 
nagyon színvonalas pályázat érke-
zett be az önkormányzatunkhoz, 
melyet a testület igen pozitívan 
fogadott. Karapancsevné Jász Ildikó 
pályázata magas színvonalú, mind 
formailag, mind tartalmilag igé-
nyes, alapos, részletes, jól megszer-
kesztett pályázat. Ezúton is gratulá-
lok a tagintézmény-vezetőnek és 
további sok sikert kívánok a mun-
kájához. 

Csurgó-Veres Nikoletta

Megkérdeztük...

„Veres Kálmán szobrászművész, a 
Kossuth iskola egykori diákja 2009-
ben régi iskolája fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából díjat alapí-
tott a képzőművészet terén tehetsé-
ges diákok számára.A díjat minden 
évben az a tanuló nyeri el, aki az 
adott tanévben a legkiemelkedőbb 
alkotásokat hozta létre.”
Így kezdődik az az ismertető, amely 
felkerült az iskola honlapjára 2009-
ben. Azóta tíz év telt el és tíz írás 
született az elmúlt időszak díjjal 
kapcsolatos alkotói munkájáról.
Eddig nyolc díjazott tanuló volt a 
kiválasztott- és ez tudom meglepe-
tés, de ez hét tanulót jelent, mivel 
egy tanuló két egymást követő tan-
évben is elnyerte a díjat. S hamaro-

san remélhetőleg a 9. díj is kiosz-
tásra kerül az ünnepségen (ma). Az 
említett írások a hozzákapcsolódott 
fotókkal együtt külön paravánon 

láthatók majd (mától) a Kossuth 
Iskola aulájában a kiállított gyűjte-
mények mellett. 
A jövő terveiről írok most, hiszen 
ez írás közben nem tudom ki lesz a 
következő díjazott-, de e cikk egyes 
részleteit forgatókönyvként akkor 
(most) a díjazáson fel fogom olvas-
ni (felolvasom). Ezért írok olyan 
megfogalmazásokat, hogy most, 
(akkor) majd (mától)..
Több tucat gyermek kapcsolódott 
be eddig ezen alkotói versengésbe.
A díjazottak adatait, fotóit külön 
táblázatba gyűjtöttem iskolájuk, 
osztályuk feltüntetésével a többi 
hozzátartozó, fontosabbnak ítélt 
részlettel együtt.
Meglepetéssel is készülünk (készül-

tünk) még e különleges alkalom-
mal s talán sikerül (sikerült) is való-
ra váltanom. Mindezeket csak a 
Tanévzáró Ünnepségen 2019. júni-
us 19.-én (szerdán) 18 óra után 
mondom majd el a közönségnek-, 
(ha sikerül most!)
Akik tehetik, nézzenek el a Kossuth 
Iskola tanévzáró ünnepségének 
befejező mozzanatait végig követ-
ve… nemcsak e tanév díjazottja 
miatt…

Mezőtúr, 2019. 06. 03.

Tisztelettel: 
Nagy Ferenc 

a zsűri elnöke
Tehetségpont kapcsolattartója

Tíz év- tíz írás…, több tucat alkotó diák!

(Meghívás a Veres Kálmán Díj átadására…)
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Mezőtúr Város Önkormányzata a 
Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakör 
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idő-
tartama: határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes mun-
kaidő. 
A vezetői megbízás időtartama: a 
vezetői megbízás 5 év határozott 
időre szól, 2019. szeptember 1-től 
2024. augusztus 31.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2019. szeptember 1.
A munkavégzés helye: 5400 
Mezőtúr, Szabadság tér 17.
A beosztáshoz tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjeként biztosítja az intéz-
mény szakszerű működését, az ala-
pító okiratban meghatározott célki-
tűzések megvalósítását. Felelős a 
közgyűjteményi értékeket hordozó 
szakmai munka színvonaláért, az 
ésszerű és takarékos gazdálkodá-
sért, a költségvetési előirányzat 
betartásáért; az intézmény kezelé-
sében lévő vagyon rendeltetésszerű 
használatáért. Gyakorolja a mun-
káltatói jogokat az intézményben 
foglalkoztatott közalkalmazottak 
felett, képviseli az intézményt a 
fenntartó önkormányzat és más 
hatóságok előtt.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglal-
koztatott közalkalmazottak jogvi-
szonyával összefüggő egyes kérdé-
sek rendezéséről szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Kormányrendelet rendel-
kezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
• főiskola, szakirányú felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel, 
vagy nem szakirányú felsőfokú vég-
zettséggel és szakképzettséggel, 
valamint OKJ szerinti 
segédkönyvtáros szakképesítéssel, 
• és végzettségének és szakkép-
zettségének és egyben az intéz-
mény alaptevékenységének megfe-
lelő jogviszonyban legalább öt éves 
szakmai gyakorlatot szerzett,
• magasabb vezetői megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkal-
mazotti munkakörben kinevezhető
• büntetlen előéletű, és nem áll 
muzeális intézményben, nyilvános 
könyvtárban, közlevéltárban és 
közművelődési intézményben 
végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt, magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• jogszabály által előírt vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség vállalá-
sa.
A pályázat részeként benyújtandó 

iratok, igazolások, nyilatkozatok:
- részletes fényképes szakmai 
önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló 
okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány – vagy az erkölcsi 
bizonyítvány megkéréséről szóló 
igazolás a büntetlen előélet igazolá-
sára, továbbá arra, hogy nem áll 
közművelődési intézményekben 
végezhető tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatá-
lya alatt,
- a pályázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, 
- az intézmény vezetésére vonatko-
zó program, szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy 
a pályázatával kapcsolatban nyilvá-
nos vagy zárt ülésen kéri a pályázat 
megtárgyalását,
- nyilatkozat arról, hogy a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettséget 
vállalja,
- nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41.§ 
(2) bekezdés szerinti összeférhetet-
lenség nem áll fenn,
- nyilatkozat, melyben a pályázó 
hozzájárul, hogy a pályázat elbírá-
lásában részt vevők a pályázati 
anyagot megismerhetik,
- a pályázatokat 2 azonos szövegű 
és mellékletű példányban kell 
benyújtani.
A beosztás betölthetőségének idő-
pontja: a beosztás legkorábban 
2019. szeptember 1. napjától tölthe-

tő be.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2019. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt dr. Enyedi 
Mihály jegyző az 56/551-902-es 
telefonszámon nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Mezőtúr 
Város Önkormányzata (5400 
Mezőtúr, Kossuth tér 1.) kell 
benyújtani. A borítékon fel kell tün-
tetni „Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár intézményvezetői 
pályázat” jeligét. 
A pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A pályázókat a pályázati határidő 
lejártát követő 21 napon belül szak-
mai bizottság hallgatja meg. Az 
igazgatói megbízásról – a vélemé-
nyezésre felkért bizottság javaslata 
alapján – Mezőtúr Város 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. augusztus 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilváníthassa. 
A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje: Mezőtúr Város 
Honlapja (www.mezotur.hu),  
admin.kozigallas.gov.hu, Mezőtúr 
és Vidéke önkormányzati lap, 
Túripressz

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idő-
pontja: 2019. június 7.

Pályázati kiírás

Túri Halas Napok

Időpont: 2019. július 13., szombat
Helyszín: Mezőtúr, Erzsébet-liget
Részletes programmal a következő számban jelentkezünk.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: Mezőtúri Turizmusfejlesztési 
Kft. és Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
Érdeklődni lehet a 0656551913-as telefonszámon.

Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 

Tisztelt Érdeklődők!

2019.07.13-án első alkalommal kerül megrendezésre a Túri Halas Napok 
rendezvény, melyen többek között lehetőség nyílik horgászversenyen 
való részvételre (gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt), illetve hal-
étel főzőverseny is megrendezésre kerül, mely programokra szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt, versenyzőt.
A horgászversenyre jelentkezni Veres Imrénél lehet az alábbi telefonszá-
mon: 06/20/9159-700.
A főzőversenyre a nevezéseket a következő telefonszámok valamelyikén 
várjuk: 06-56 551943 vagy 06-56551913, valamint az alábbi email címen: 
turizmus@mezotur.hu.
A főzőversenyhez az eszközöket, alapanyagokat minden versenyző 
magának legyen szíves biztosítani. 
A versenyek helyszínei: Mezőtúr, Fekete István utca, Ligeti-tó

Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 

II. Nemzetközi Citerafesztivál Mezőtúron a Közösségi Ház előtti szabadtéri színpadon

2019. június 22. szombat 14 óra
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fotó: Dzvonyár József

A Mezőtúri Rendőrkapitányság is 
csatlakozott a hátrányos helyzetű 
diákok tanításában élen járó iskolák 
számára meghirdetett megyei 
KI-MIT-TUD-hoz, melynek városi 

fordulója a KSZC Mezőtúri 
Szakközépiskolájában került meg-
rendezésre – tudtuk meg Szűcs 
Zoltán rendőr századostól, köz-
rendvédelmi alosztályvezetőtől, aki 
egyben a kapitányság kisebbségi 
kapcsolattartója. Képünkön jobb 
szélen Rafael Magdolna versmon-
dó, valamint az Újvárosi Iskola 
tánccsoportja látható. Ők, valamint 
a KSZC Mezőtúri Szakközép-
iskolájának tanulója képviselik 
városunkat júniusban a megyei ver-
senyen. 

Berczeliné Boldog Mária

KI-MIT-TUD

A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület és a Települési Értéktár 
Bizottság közös szervezésében 
„ŐRIZZÜK MEZŐTÚR ÉRTÉKEIT” 
címmel idén is vetélkedőt hirde-
tettek a mezőtúri felső tagozatos 
diákok számára. Az általános 
iskolás tanulók immáron ötödik 
alkalommal versenyeztek a 
Kossuth úti Általános Iskolában.

A „Túri Felfedezők” csapata

A május 10-én megrendezett hely-
történeti vetélkedőn több érdekes 
feladatban kellett bizonyítaniuk a 
három fős csapatoknak. A gyerme-
keknek előzetes feladatként interjút 
kellett készíteniük egy olyan 75 és 
90 év közötti mezőtúri születésű 
személlyel, aki külterületi (tanyasi) 
általános iskolában végzett. Ezentúl 
egy prezentáció készítése is az elő-
zetes projektek között szerepelt, 
mely keretében egy-egy szabadon 
választott városi értéket mutattak 
be a diákok. A versenyt megelőző-
en a csapatok ellátogattak a 
Draskovits Kerámiagyűjteménybe 
is, ahol megismerkedhettek a Badár 
család munkásságával és a vetélke-
dőn egy prezentáció keretében 
mutatták be a fazekasmester és csa-
ládja történetét. A helyszíni felada-
tok között a diákoknak egy helytör-
ténettel és értéktárral kapcsolatos 

totót kellett megoldaniuk, továbbá 
képfelismerő játékban és kereszt-
rejtvényben is összemérték tudásu-
kat a csapatok. 
A zsűri tagjai Berczeliné Boldog 
Mária, a Települési Értéktár 
Bizottság elnöke, valamint Musulin 
Kornélia és Pusztai Zsolt értékelték 
a beérkezett munkákat és a helyszí-
ni feladatokat.

A versenyen Református Kollégium 
„Túri Felfedezők” csapata (Gonda 
Zoltán, Hock Dániel, Bíró Levente) 
győzedelmeskedett. A gyermekeket 
Malatyinszky Zita készítette fel a 
vetélkedőre. 
A dobogó második fokára a Kossuth 
Lajos Általános Iskola „Túri Trió”  
csapata (Tömösközi Zsófia, Kovács 
Tímea és Lakatos Anikó) állhatott 
fel, akiket Kecse Krisztina készített 
fel, míg a verseny harmadik helye-
zettje a Rákóczi Úti Általános Iskola 
„Mezeiek” csapata (Fazekas Flóra, 
Hajdú Hédi, Lénárt Levente) lett. A 
negyedik helyet a Rákóczi Úti 
Általános Iskola „Túri Perecek” csa-
pata (Fazekas Anna, Majoros 
Zsuzsanna, Pongrácz Eszter). 
Mindkét csapatot Dr. Siposné Varga 
Ildikó készítette fel a vetélkedőre. 
Az elért eredményekhez szívből 
gratulálunk mindenkinek.

Csurgó-Veres Nikoletta

A „Túri Felfedezők” csapata győzedelmeskedett

A FICSAK alapítója, Király Nóra 
öt gyermek édesanyja, akinek 
régi álma valósult meg azzal, 
hogy 2015-ben megalakult a 
Fiatal Családosok Klubjának 
Országos Egyesülete, mely az 
összefogásról, családi értékekről, 
tenni akarásról szól. 
A FICSAK legfőbb célkitűzése a csa-
ládi élet szépségeinek hangsúlyozá-
sa. Az Egyesület legfontosabb alap-
elvei a családot összetartó feltétlen 
szeretet, a törődés és az egymás 
iránti elkötelezettség. A FICSAK fő 
küldetései közé tartozik az egészsé-
ges életmód és a sport népszerűsí-
tése is. Ezért a FICSAK és 
Tagszervezetei igyekeznek lehető-
séget biztosítani a családok számá-
ra, hogy ingyenes rendezvények, 
versenyek, táborok alkalmával 
együtt mozoghassanak, szabadide-
jüket aktívan tölthessék el. A hazai 
családszervezetekkel ápolt szoros 
kapcsolatoknak köszönhetően 
pedig évről-évre jótékonysági ese-
ményekkel segíti a szervezet a 
rászoruló egyesületeket, alapítvá-
nyokat. 
A FICSAK jelszava, hogy „Együtt 
csak erősebbek vagyunk!”, ezért 
született meg a döntés a FICSAK 
bővítése mellett. Országszerte 
kerestek olyan lelkes családokat, 
édesanyákat és édesapákat, nagy-
szülőket, akik szívvel lélekkel tud-
ják képviselni a magyar családok 
érdekeit. Akik szívünkön viselik 
más családok sorsát, akik tapaszta-
latukkal, tudásukkal képesek utat 
mutatni és segíteni a munka és a 
családi élet összehangolásától 
kezdve a gyereknevelésig. A 
FICSAK célja egy összetartó közös-
ség létrehozása, amelyben kérhe-
tünk és kaphatunk segítséget a 
mindennapok során, bárhol is 
éljünk Magyarországon.
A Fiatal Családosok Klubjának első 
vidéki szervezete tavaly alakult 
meg Nyíregyházán, mára pedig már 
közel 20 tagszervezet csatlakozott a 
FICSAK Családhoz, melyek a 
következőek:
FICSAK Budapest11, 
FICSAK Kaposvár Alapítvány, 
FICSAK Debrecen Alapítvány, 
FICSAK Kállósemjén Alapítvány, 
FICSAK Veszprém Alapítvány, 
FICSAK Tatabánya Alapítvány, 
FICSAK Nyirád Alapítvány, 
FICSAK Szolnok Alapítvány, 
FICSAK Kaposvár Alapítvány, 
FICSAK Tatabánya Alapítvány, 
FICSAK Nagykanizsa Alapítvány, 
FICSAK Nyíregyháza Alapítvány és 

a legújabb csatlakozók: FICSAK 
Füzesgyarmat, FICSAK Mezőtúr, 
FICSAK Cserkeszőlő, 
FICSAK Kunszentmárton, FICSAK 
Józsefváros.
Forrás: www.ficsak.hu

A FICSAK Mezőtúr Alapítvány 
2019. májusban alakult (Székhely: 
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
I. em. 1/A.). Nagy megtiszteltetés 
volt számomra, hogy felkértek a 
helyi tagszervezet vezetésére és ter-
mészetesen édesanyaként örömmel 
vállaltam el ezt a nemes, önkéntes 
feladatot. A helyi sajátosságokat 
figyelembe véve kívánom a FICSAK 
alapvető céljait megvalósítani, ezál-
tal a városban élő családok életét 
még szebbé tenni.  Támogatók és 
pályázati források segítségével ter-
veim között szerepel családi napok 
megvalósítása az összetartozás 
jegyében, a gyermekek nyári elhe-
lyezésének megkönnyítése érdeké-
ben tábor szervezése, szakmai elő-
adások megszervezése többek 
között pszichológus, dietetikus, 
védőnő, pedagógusok, karrier 
tanácsadó stb. segítségével. Az igé-
nyek felmérését követően hiány-
pótló foglalkozások bevezetése, 
újraindítása a városban, mint pl. 
babaúszás, baba-mama torna, jóga, 
ringató foglalkozások stb. 
Programjainkon fontos hangsúlyt 
kívánok fektetni a helyi hagyomá-
nyok ápolására, a népi mesterségek 
megismertetésére, népszerűsítésé-
re, a helyi kézművesek, termelők 
bemutatására. Rendezvényeinken 
egészségmegőrző programok, 
szűrő vizsgálatok megvalósítását 
tervezem. Törekedni fogok a közös 
együttműködési lehetőségek kere-
sésére a városban működő civil 
szervezetekkel, iskolákkal, óvodák-
kal, Családsegítő Szolgálattal.
Természetesen jótékonysági ese-
mények szervezése is nagyon fon-
tos célkitűzés.
Előre is köszönöm a város lakossá-
gának az alapítvány irányába tanú-
sított bizalmát.Továbbá szeretettel 
várom építő jellegű javaslataikat, 
illetve az alapítvány munkájában 
önkéntesen résztvevők jelentkezé-
sét.

Pozderka-Korcsok Anita
FICSAK Mezőtúr

 Alapítvány, 
kurátor

Bemutatkozik a FICSAK Mezőtúr Alapítvány



 2019. június 7. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   7

A Közösségi Házban működő 
Siketek és Nagyothallók Irodalmi 
Körének szervezésében kétévente 
kerül megrendezésre a Mezőtúri 
Versünnep. Másfél évtizeddel 
ezelőtt dr. K. Nagy Istvánné kezde-
ményezésére indult el ez a nagysze-
rű találkozó, ahol a versszeretők 
két kategóriában mutatják be a 
magyar irodalom nagyszerű költe-
ményeiből választott műveket. 

2019. május 10-én 28 versenyző 
szavalata nyerte el a közönség és  a 
bíráló bizottság (Kéki Andrásné, 
Salánki Anikó és Berczeliné Boldog 
Mária) tetszését. Rojkó Istvánné 
Rózsika klubvezető  és a csoport 
tagjai nagy körültekintéssel készül-
tek a jeles eseményre, ahol a követ-

kezőképpen alakultak a helyezé-
sek:
 Jeleléssel előadott versmondásban
I. helyezett: Takátsné Földi Zsuzsa 
(Budapest)
II. helyezett: Pályi Ferencné 
(Mezőtúr)
III. Napsugár Anna (Budapest)
Különdíjas: Puskás Győzőné 
(Budapest) 
Hagyományos versmondásban
I. helyezett: Zemlényi Lajosné 
(Mezőtúr)
II. helyezett: Oroszné Szamos 
Margit (Mezőtúr)
III. Csík Andrásné (Gyomaendrőd)
Különdíjas: Rácz Gáborné 
(Mezőtúr), Batonai Dánielné 
(Törökszentmiklós),  Kecse Lajosné 
(Mezőhék) Nellerné Munkácsi 
Mária (Orosháza), Szurovecz 
Istvánné (Gyomaendrőd), Szűcs 
Péterné (Mezőtúr).
Őszinte köszönetünk a versmon-
dóknak és a szervezőknek a lélek-
emelő eseményért! 

Berczeliné Boldog Mária 

VII. Versünnep Mezőtúron 

2019. április 26-27-28-án rendezték 
meg - hagyományokhoz illően 
Győrben - a Kazinczyról elnevezett 
„Szép Magyar Beszéd” döntőjét, 
melyen Szedlacsek Kinga Aletta, 
13. B osztályos tanuló első helye-
zett lett. A vetélkedő az elmúlt öt 
évtizedben ugyanúgy épül fel, a 
megyei selejtező után a továbbju-
tott diákok két napon keresztül 
komoly megmérettetésen esnek át, 
melyet a harmadik nap eredmény-
hirdetése követ. Aletta megyei 
másodikként jutott tovább szakkép-
ző iskola kategóriában. Az első nap 
délelőttjén a szabadon választott 
szöveget adták elő a versengő tanu-

lók, a telekis lány Hamvas Béla 
Paradoxon az igazságtalanságról 
című írásának egy részletével 
készült. Még aznap délután egy 
írásbeli forduló következett, melyen 
a Beszélni nehéz! jelölésrendszer 
ismeretéről és helyes alkalmazásá-
ról tettek tanúbizonyságot a diákok. 
Az országos döntő második napján 
mindenkinek egy kötelező szöveget 
kellett önállóan feldolgoznia és elő-
adnia a neves zsűri előtt. Letti már 
a az írásbelin is a legjobbak között 
volt, de csak az eredményhirdeté-
sen derült ki, hogy mennyire jól 
sikerültek ezek a napok Győrben. 
Az induló 61 tanuló közül jelentős 
különbséggel országos első helye-
zést ért el – így Kazinczy-érmes is 
egyúttal - , ezen kívül megkapta a 
Kazinczy Ferenc Gimnázium 
különdíját „Mindkét szöveg kiemel-
kedő tolmácsolásáért”. A sikert ter-
mészetesen felkészítő tanárának is 
köszönheti a telekis tanuló, akivel 
már évek óta együtt dolgoznak. 
Ezúton gratulálunk Kugyela Anna 
tanárnőnek és tanítványának az 
elért kiemelkedő sikerekért! 

T. A. 
Teleki

Telekis tanuló nyerte az országos Kazinczy-versenyt

Május 25-én délelőtt zeneszó és 
vidám nótázás töltötte meg a 
Közösségi Házat. Kora délelőtt 
érkeztek a kedves vendégcsopor-
tok Gyomaendrődről, Szolnokról, 
Túrkevéről és persze Mezőtúrról 
is. A születésnapos Vadvirág 
együttes tagjai kitettek magukért 
a szíveslátásban. 

Fotó: Soltész Tamás

11 órakor kezdődött az ünnepi 
hangverseny. Herczeg Zsolt polgár-
mester úr elismerő, kedves szavak-
kal köszöntötte a jubiláló csoportot 
és az önkormányzat további érdemi 
támogatásáról biztosította őket.
Szöllősi Katalin, aki a „Felszállott a 
páva” című versenyben is kitűnt 
tehetségével, gyönyörű kőrösfői 
népviseletben és egyéni hangzású 
dalokkal köszöntötte az ünneplő-
ket. Rajta kívül a Szolnoki 
Népdalkör és kísérőjük a Sodrás 
zenekar, a mezőtúri Mongol Agrár 
Zrt. Pávaköre, a Madarász Károly 
Népdalkör és a Sóvirág 
Citerazenekar remek népdalcsokro-
kat hoztak ajándékba. 
Természetesen az ünneplők is 
„tromfoltak”, a  vidám, tréfás, hun-
cut szövegű összeállítások jó han-
gulata átragadt a közönségre is, 
akik együtt énekeltek az előadókkal 
és bizony a tapssal sem fukarkod-
tak! 
Néhány gondolat a megalakulásá-
nak 10 éves évfordulóját ünneplő 
Vadvirág Népdalkörről: 2009-ben 
alakult meg a szépen szóló együt-
tes, Agárdi Jánosné kezdeményezé-
sére. Céljuk a hagyományok őrzé-
se, ápolása, így repertoárjukon 

olyan népdalcsokrok szerepelnek, 
amelyeket részben saját, másrészt 
az ország egyéb tájegységéről gyűj-
töttek.  Az egy évtized alatt számos 
fellépésen szórakoztatták a közön-
séget, szakmai tevékenységüket 
számos elismerő oklevéllel jutal-
mazták. 2010-ben a KÓTA térségi 
minősítőjén KIVÁLÓ fokozatra 
érdemesültek, majd 2015-ben és 
2018-ban megszerezték a KÓTA 
országos Arany minősítést. 
Legkedvesebb díjuk az V. Kádár 
Ferenc Népzene és 
Néptáncversenyen elért külön díj, 
amit a „mezőtúri népzenei hagyo-
mányok értékeinek színvonalas 
bemutatásáért” kaptak.   2016 óta a 
csoport vezetője Bíró László népze-
ne tanár, aki már korábban is művé-
szeti vezetőként is segítette a szak-
mai munkát. Citerajátékával állan-
dó kísérője a csoportnak. 

Fotó: Soltész Tamás

A rendezvény fő támogatója 
Mezőtúr Város Önkormányzata és a 
„Komplex humán szolgáltatásfej-
lesztés Mezőtúr térségben” elneve-
zésű EFOP-1.5.3-16-2017-00048 
számú pályázat. 
Az otthont adó Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft.
munkatársai és a magam nevében 
is szeretettel köszöntöm e helyen is 
a „színes Vadvirágokat” és további 
szép sikereket kívánok! 

Berczeliné Boldog Mária 

Tudósítás a Vadvirág Népdalkör jubileumi koncertjétől

Véradás

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat véradást 
rendez június 26-án 8 és 13 óra között.
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
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Hogyan lehet egy zeneművet 
versenyeztetni,  hiszen nem gólok-
ra, vagy időeredményre játszák?! 
Az átlag hallgatót leginkább a dal-
lam,  a harmónia, a ritmika, a dina-
mika és a mű  hangulata fogja meg. 
A Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
immár VIII. Mezőtúri Zeneszerzői 
Pályázatát hirdette meg. 
Karapancsevné Jász Ildikó tagintéz-
mény-vezető így foglalta össze a 
pályázat célját: 
„ A zenei kreativitás és alkotókész-
ség kibontakoztatási lehetőségét 
biztosítani az egykor zenét tanultak 
és jelenlegi zeneiskolások, vala-
mint jelenleg középfokú zenei 
tanulmányokat folytató szakgimná-
ziumi növendékek számára.” Az 
országossá nőtt versenyre az „ifjú 
zeneszerzők” az ország számos 
pontjáról érkeztek:  Budapestről, 
Győrből, Szegedről, Miskolcról, 
Debrecenből, Nyékládházáról, 
Szentendréről, Kisújszállásról és 
természetesen Mezőtúrról. 
Az öt tagú zsűriből prof. dr. Tóth 
Péter és Pavlovics Dávid zeneszer-
zők voltak jelen a művek nyilvános 
bemutatóján. A versenyzők részle-
tes műelemzést kaptak írásban a 
bíráló bizottságtól. Tóth Péter, a 
zsűri elnöke, a  Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti 
Karának dékánja és tanszékvezető 
egyetemi tanára ezen túlmenően a 
közönség előtt is értékelt. 
Megállapította, hogy többen har-
móniára írnak valamilyen dallamot, 
pedig fordítva kellene, hogy mind-
ez történjen: először egy karakte-
res, szép dallamnak  kellene meg-
születni a szerző fejében, majd ezt 
„felöltöztetni” harmóniákkal, ritmi-
kával, bevezetővel, zárlattal, stb.  
Azt javasolta, hogy a pályázók töre-
kedjenek arra, hogy ne csak a saját 
hangszerükre írjanak darabot, 
hanem próbálkozzanak más hang-
szerekre is komponálni, sőt gondol-
kodjanak akár kisegyüttesekben is.
 A versenyt két főkategóriában hir-

dették meg: „A” kategóriába tartoz-
tak az alapfokú zeneiskolások, „B” 
kategóriába pedig a zeneművészeti 
szakgimnáziumok tanulói. 
Örvendetes, hogy az utóbbiban 
már voltak kisegyüttesek is! 
Külön gratulálok a mezőtúri ver-
senyzőknek: Bán Lőrinc Péternek – 
A kategória, II. korcsoport II. helye-
zés;  Gácsi Lászlónak – A kategória 
III. korcsoport I. helyezés és közön-
ség díj,  és Uhljar Mihály Dávidnak 
– A kategória, III. korcsoport II. 
helyezés, valamint  a „tiszteletbeli 
mezőtúrinak” Németh Kira 
Gabriellának – B kategória, II. kor-
csoport II. helyezés és közönség 
díj. 
Köszönet a verseny meghirdetői-
nek, lebonyolítóinak és a támoga-
tóknak. 

Április 15-én, a Zeneiskola jubi-
leumi hangversenyének meglepe-
tés vendége a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola 
Aires Brassnevű kvintettje volt. Az 
öttagú rézfúvós együttes bejutott a 
Duna Tv-ben látható Kamara 
Virtuózok versenyébe, ahol hete-
ken át szurkolhattunk a tehetséges 
fiatal embereknek. Az elmúlt pén-
teken elköszöntünk tőlük, nem 
jutottak be a végső döntőbe (IV. 
helyen végeztek), de eddigi játékuk 
záloga annak, hogy szép jövő vár 
rájuk. 
Amíg a zsűri visszavonult dönteni, 
addig a műsorban fellépett Molnár 
Levente operaénekes és a 
székelyudvarhelyi Heveder nevű 
népi zenekar. Lenyűgöző műsort 
hallhattunk tőlük.  A prímásban, 
Molnár Szabolcsban felismertem 
azt a nagyszerű hegedűst, aki 
Mester Lajos (Öcsi) temetésén 
felejthetetlenül szívszorító szólójá-
tékával búcsúztatta a sokunk által 
tisztelt barátot. Köztudott, hogy 
Molnár Levente felesége az 
Operaház népszerű mezzoszoprán-
ja, a mezőtúri Mester Viktória. 

Berczeli Endre

Zenei hírek

A Közösségi Házban működő Kártyavár Nyugdíjas Klub sakkversenyt ren-
dez, amelyre szerettel várja városunk sakk kedvelő 

női és férfi nyugdíjasait. 

A verseny helyszíne: Közösségi Ház
Időpont: 2019. július 6. 9:00

Jelentekezni Molnár Sándor klubvezetőnél lehet személyesen vagy a 
06-30-621-49-80-as telefonszámon, továbbá a Közösségi Ház portáján 

vagy telefonon a 06-56-350-075-ös számon. 
(Jelentkezés esetén szeretnénk kérni egy nevet és egy telefonszámot, 

hogy adott esetben értesíteni tudjuk Önöket.)
Jelentkezési határidő: 2019. július 3. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!

Molnár Sándor
klubvezető

Felhívás

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 kezdetek-
kel:
I.: 2019.06.17.-től,  II.: 2019.06.24.-től, III.: 2019.07.01.-től, IV.: 2019.07.08.-
tól, V.: 2019.07.15.-től, VI.: 2019.07.29.-től, VII.: 2019.08.05.-től.

 Részvételi díj:
15.000,- Ft/fő/5 nap

További részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elér-
hetőségeken:

Baukó Péter:06 70 333-9851              Kéki Dorottya:06 30 658-3022
Zsovák Péter:06 30 232-3780

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 
2019- ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentke-
zési határideje 2019.szeptember 13. péntek.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyv-
vezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. 
A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendezvény 
keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután. 
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075

 Bordács László
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Új rovatunkban olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
érték alapján felidézzük, hogy az 
elmúlt 30 évben mi minden tör-
tént Mezőtúron, Mezőtúr mai és 
egykori lakóival, visszalépkedve 
az időszámításban öt éveket. 
Ezúttal az 1989. és 2014. között 
júniusban történtek kerültek az 
időutazásos rovatba. 

30 éve – 1989. június 21-én– a meg-
szokott külsőségek közepette tan-
évzáró és egyben üzemmérnök-
avató ünnepséget tartottak a 
Gödöllői Agrártudomány Egyetem 
mezőgazdasági gépészmérnöki 
főiskolai karán, és ennek okán nem 
mehetünk el szótlanul Mezőtúr 
még javában virágzó életű felsőfo-
kú oktatási intézménye mellett.  (A 
főiskolai évzárót akkor nem csak 
mezőtúri, hanem Szolnok megyei 
eseményként is jegyezték, így a 
megyei tanács és az állampárt egy-
egy vezetője is megtisztelte a diplo-
maosztót.) Dr. Patkós István főigaz-
gató ebből a jeles alkalomból arról 
tájékoztatta a Szolnok Megyei 
Néplapot, hogy három évvel ezelőtt 
81 fiatal kezdte meg tanulmányait, 
és közülük hetvenhárom el is jutott 
a diploma átvételéig. Az államvizs-
gákon senki sem bukott meg, jó 
átlageredmény született, a lemor-
zsolódás sem haladta meg az átla-
got. Az elhelyezkedési lehetőségek 
jellemzéseként (egy kis korrajz 
következik!) afőigazgató elmondta, 
hogy az aktuális évfolyamon har-
mincegy hallgató társadalmi ösz-
töndíjjal tanult, őket ez alapján biz-
tos állás várja. Dr. Patkós István 
akkorúgy vélekedett, a többiek 
elhelyezkedésével sem lehet gond, 
mert az agrárszféra további gépesí-
tésének átmeneti megtorpanása 
miatt a gépészmunka az üzemek-
nél felértékelődött. Ez lényegében 
azt jelentette, hogy a régi, használt 
gépeket addig kell javítani, amíg az 
gazdaságos, ehhez pedig a jó szak-
ember úgy kell, mint éhezőnek, egy 
falat kenyér. A főigazgató a követ-
kező tanév kapcsán arról beszélt, 
hogy a szokásosnál több hallgatót 
vesznek fel, de az eddigieknél sok-
kal jobban vizsgálják majd jelent-
kezők a pályára való alkalmasságát, 
azaz alaposabban megnézik, kinek 
adják oda az üzemmérnöki diplo-
mát. A tervek szerint néhány év 
múlva már egyáltalán nem tartanak 
felvételi vizsgát, aki szóbelire 
behívható, mind felveszik, és majd 
menetközben a tanulmányi ered-

mény és az alkalmasság függvényé-
ben alakul a hallgatók további 
sorsa.  (Ami viszont a főiskola sor-
sáról leírható: az 1972-ben a 
Debreceni Agrártudományi 
Egyetem égisze alatt létrehozott 
Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai 
Kar debreceni évei 1986-ig tartot-
tak. Ezeket követték a gödöllői esz-
tendők 1999-ig.)
25 éve - 1994. júniusában – már 
javában tevékenykedtek a polgár-
mesteri poszton lévők, ők váltották 
a tanácselnököket a rendszerváltás-
kor. Ez nem minden esetben jelen-
tett személyi változást, mert - főleg 
a kistelepüléseken - a régi ember 
került a polgármesteri hivatal élére, 
annyira ragaszkodtak hozzá a 
helyiek. Nos, Jász-Nagykun-
Szolnok megyében a települési pol-
gármesterek kezdetben még 
nagyon egyedül érezhették magu-
kat, hiányzott az együttlét, és 1991-
ben megalakították saját klubjukat.
Foglalkozásaikon általában 
Szolnokon találkoztak, de évente 
egy alkalommal valamelyik vidéki 
településre is felkerekedtek.  Így 
1994 nyarán Mezőtúr volt az úticél, 
a város volt házigazdája a klubnap-
nak, és látta vendégül több mint 
húsz település első emberét. Az 
előzetes programnak megfelelően 
az elöljárók felkeresték Mezőtúr 
természeti értékeit, így a Körös-
völgyi természetvédelmi területet, 
az ott lévő tájházat, illetve a Takács-
tanyát. Mint megtudhatták, ez a 
tanya arról híres, hogy több mint 10 
éve ad otthont a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelepnek, 
amely az alkotók egyik kedvenc 
találkozóhelye. A kellemes hangu-
latú klubnap – ahogy szólt a megyei 
napilap híre - kötetlen beszélgetés-
sel zárult, s ha az jól sikeredett, 
mindenki szép emlékekkel távoz-
hatott a településről. (A feltételes 
módot nyugodtan lehet kijelentő-
ben is értelmezni, mert az ilyen 
kötetlen beszélgetések általában jól 
szoktak sikerülni.)
20 éve - 1999. júniusában – megint 
csak a nagybetűs Természet kap-
csán bukkan fel egy hír. Miután 
országosan terjedő és ezáltal egyre 
több gondot okozó parlagfű 
Mezőtúrt sem kerülte el, elsősor-
ban az allergiások védelme érdeké-
ben a tavalyi sikeres kezdeménye-
zés nyomán a gyomnövény irtására 
ismét akciót hirdettek. A kiírás sze-
rint arra hívták fel a túriakat, hogy 
az ürömlevelű parlagfűből (tudo-
mányos neve: Ambrosia artemisi 
ifolia)minél többet irtsanak ki, 

csökkentve így a földön való bur-
jánzását.Az elvégzett gyomirtás 
bizonyítására ötven szálat kellett 
egy csokorba kötni, és azokat a 
megjelölt helyeken leadni. Minden 
csokorért egy sorsjegy járt, amely 
sorsoláson vett részt. Vonzó nyere-
ményeket kínáltak, hiszen a sport-
eszközök és egyéb hasznos tárgyak 
mellett egy mountain bike kerék-
párt is meg lehetett szerezni némi 
szerencsével. (Egyébként a tavalyi, 
az 1998-as akció nagyon sikeresen 
zárult, például akadt olyan gyűjtő, 
aki mintegy másfél millió szál 
allergén növény begyűjtése után 
kapott sorsjegyet. A megszállott 
parlagfűvet irtó szerencséjéről saj-
nos, nem tudósított az Új Néplap.)
15 éve – 2004. júniusában – arról 
számolt be a megyei napilap, hogy 
hamarosan megújul a Mezőtúrt 
Szarvassal összekötő komp. A 
pusztabánrévei vízi átkelő felújítá-
sa már nagyon időszerű volt, de 
anyagi önerőből sem a két település 
önkormányzata, sem az átkelőhe-
lyet üzemeltető vállalkozó nem 
tudta volna elvégezni a szükséges 
munkákat. A közlekedési szaktárca 
által kiírt pályázat azonban lendü-
letet adott a felújításnak. Mint 
Mlinárcsek János alpolgármester 
elmondta: a minisztériumtól kapott 
hét millió forintot Mezőtúr önkor-
mányzata két millióval egészítette 
ki, és ehhez az összeghez fél-fél 
millió forintot tett hozzá a kompot 
üzemeltető vállalkozó illetve 
Szarvas önkormányzata. Ebből a 
pénzből teljes fenék-, fedélzet- és 
oldalfelújítást terveznek, és a sólyát 
is átépítik. A kompfelújítás mellé az 
az örömteli tény is társult, hogy ez 
volt az első alkalom, amikor együtt-
működik a két város önkormányza-
ta. (A krónikás megjegyezte, 
Mezőtúron nagyon remélik, hogy 
nem egyedi eset történt, és mostan-
tól folyamatos kapcsolat alakul 
majd ki a Békés megyei település-
sel.) 
10 éve - 2009. június 12-én sorrend-
ben a kilencedik Alföldi Fazekas 
Triennálénak adott otthont 
Mezőtúr, amely rendezvény a hazai 
fazekasság legnagyobb seregszem-
léjévé nőtte ki magát. A pályázati 
kiírás arra ösztönözte az alkotókat, 
hogy a hagyományokból építkezve, 
azokat megőrizve, de a változó 
emberi ízléshez alkalmazkodó, esz-
tétikus tárgyakat készítsenek. A 
rendezvény meghirdetői között 
szerepelt az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Hagyományok Háza, 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Múzeumok Igazgatósága, Mezőtúr 
önkormányzata, a Túri Fazekas 
Múzeum és a mezőtúri Móricz 
Zsigmond Közösségi Ház. A felhí-
vás nem maradt pusztába kiáltott 
szó, harminc pályázó küldte be 
munkáit, összesen 144 készlet vagy 
önálló alkotás került a zsűri elé. A 
legjobb fazekasremekek a Mezőtúri 
Galériában kerültek közszemlére, 
és a megnyitón egyben eredményt 
is hirdettek. Magától értetődő, hogy 
megemlékezzünk a 10 éve sikere-
sen szerepelt fazekasokról. A 
minisztériumi nagydíjat a szegvári 
Nagybata Mártának és a tolnai 
Verseghy Ferencnek ítélték oda, de 
gazdára leltek az első, második és 
különdíjak is.  A Jász-Nagykun-
Szolnok megyei alkotók közül a 
tiszafüredi Szűcs Imre második 
díjat, míg lánya, Szűcs Judit külön-
díjat kapott. A házigazda Túri 
Fazekas Múzeum képviseletében 
Pusztai Zsolt igazgató úgy értékelt: 
- Nagyon erős, színvonalas anyagot 
hoztak a fazekasok. Örvendetes, 
hogy sokan neveztek a Dunántúlról, 
még az Őrségből is. Ez azt mutatja, 
hogy egyre nagyobb tekintélye van 
a szakmában a triennálénak. (Így 
egy évtized távlatából,bravó, 
Mezőtúrnak a rendezésért!)
5 éve - 2014. júniusában -a helyi 
újság egy levelet adott közre, szer-
zője dr. Csellár Zsuzsanna kórház-
igazgató volt, aki a gyógyító intéz-
ménnyel történt örömteli dolgot 
kívánt megosztani az olvasókkal. 
Negyvenkét ággyal, és a hozzájuk 
tartozó ágybetéttel és éjjeli szek-
rénnyel gazdagodott kórház a 
németországi Erfurtból, a Helios 
Klinikáról érkezett adománynak 
köszönhetően. Az ágyakegy német-
országi egyesület (Ravensburgi 
Becleane.v. Ferein) segítségével 
kerültek Magyar-országra. A karita-
tív célból felajánlott eszközök kór-
házba kerüléséhez nagy segítséget 
kaptak Balogh Lászlótól, a 
Jászkiséri Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület vezetőjétől. Dr. Csellár 
Zsuzsanna azt is tudatta, hogy az 
ágyak és tartozékaik nagyon 
modernek, hidraulikus technikával 
ellátottak, és abszolút jó állapotban 
vannak. Így lehetőség nyílt arra, 
hogy a régi ágyakat teljes egészé-
ben le tudják cserélni a hospice és 
az ápolási osztályon. Ezzel nem-
csak a betegek komfortérzetét tud-
ják majd javítani és elviselhetőbbé 
tenni bent létüket, hanem a fekvő-
helyek működtetése az ápolók 
munkáját is megkönnyíti. 

Folyt. 8. old

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
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Az ágyak, matracok, éjjeli szekré-
nyek összértéke számításaik sze-
rint közel 17 millió forintot tett ki, 
ilyen berendezések cseréjére esé-
lyünk sem lett volna a közeljövő-
ben.

A Visszapillantó az MTI, a Szolnok 
Megyei Néplap, illetve az Új 
Néplap és lapunk szemlézése nyo-
mán készült.  

Lazányi József

Ezzel  a címmel nyílt meg a Túri 
Fazekas Múzeum új időszaki kiállí-
tása, mely a „retrokorszak” porce-
lániparának jellegzetes termékeit 
mutatja be: azokat az általában kis-
méretű apróbb használati tárgyakat 
vagy nippeket, amelyeket az üdü-
lők, a turisták szuvenírként hazavi-

hettek a Balatonról, Egerből, 
Gyuláról. A Sebők Judit és Borbély 

Tamás budapesti gyűjtők által saját 
anyagukból válogatott tárlat azt 
hivatott bizonyítani, hogy ezek, a 
nagy tömegben gyártott kerámiák is 
hordoznak művészi értéket, forma-
tervezésük, dekorjaik komoly 
átgondoltsággal készültek.
A kiállításhoz katalógus is készült, 
mely a kiállított tervezők – így a 
mezőtúri születésű Veress Miklóst 
és Török Jánost is – rövid bemuta-
tása mellett Szőnyeg-Szegvári 
Eszter művészettörténész a korról 
és a gyári tervezésről írt tanulmá-
nyát is tartalmazza.
A kiállítás augusztus 25-ig látogat-
ható.

Pusztai Zsolt
muzeológus

Jó nekünk itthon!

Szuvenírek és vitrindíszek a hatvanas-hetvenes évekből

A múzeum Bolváry-épületének tor-
nácán május 23-án került felavatás-
ra Mezőtúr díszpolgárának, az 
2016-ban elhunyt Veress Miklósnak 
emléket állító tábla. A neves 
művész Mezőtúron született, buda-
pesti és hollóházi évei alatt is folya-
matosan tartotta a kapcsolatot szü-
lővárosával, köztéri alkotásai ma is 
láthatók tereinken, épületeinken, 
illetve saját munkáiból álló gyűjte-

ményének nagyobb része az elmúlt 
években múzeumunkhoz kerül 
adományozása révén, illetve halála 
után a család jóvoltából.
 A táblát Veress Tamás grafikus, a 
művész fia tervezte, az elhelyezést 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
támogatta.

Pusztai Zsolt
muzeológus

Veress Miklós keramikus, porcelántervező emléktáblája

Kövessen minket a facebookon is:
 www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr 

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Múzeumok Éjszakája

Június 22, ez a szombat este ismét a múzeumoké és a múzeumlátogató-
ké lesz. Az országos rendezvénysorozathoz csatlakozva a Túri Fazekas 
Múzeum a következő programokkal várja az érdeklődőket:

Kályhacsempe készítés (18 órától 23 óráig folyamatosan)

A hagyományos kályhacsempe és kályhaszem készítés legismertebb 
technikáit próbálhatják ki a program résztvevői. Készíthetnek kályha-
csempét gipszformába nyomkodással, illetve kályhaszemet korongozás-
sal. A foglalkozást Bana Gyula és Szabó Mihály kályhások vezetik. Az 
elkészített munkák égetés és mázazás után hazavihetők. 

Barázdaillesztgetők (20 órától 22 óráig)
Kirándulás a Hip-Hop zene és a Nu Jazz világába. Szabadtéri koncertek a 
múzeum udvarán.
A lemezjátszók mögött:
Soltész Tamás „Soli” (Hip-Hop)
Földi Tamás ”Mokshamann”  (Nu Jazz/Breaks)
Panyik Domán „Mező” (Rap versek)

Éjféli tárlatvezetés a múzeum kiállításaiban és raktárában. 
(24 órától)

Minden programunk ingyenes. 

Az országos kínálatról itt tájékozódhatnak: www.muzej.hu

Kézműves vásár 

A Közösségi Ház előtt

2019. június 15-én szombaton 8 és 13 óra között
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A Városi Színházterem adott ez 
évben is otthont a Leg a láb 
Alapfokú Művészeti Iskola vizsga-
előadásának 2019. május 27-én. 
Nagy izgalommal várták a néptán-
cos gyermekek a hétfő délutánt, 
hiszen a 2018/2019-es tanévet is 
egy önálló vizsgaműsorral koronáz-
ták meg. A vizsgadrukk a gyerme-
kekről átragadt a szülőkre, barátok-
ra, akik a közönség soraiból tapssal 
bíztatták a kis táncosokat.

Az eseményt a Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola „Még nincs kész” 
című produkciója indította, majd 
Batta Attila Viktor alpolgármester 
úr szólt a megjelentekhez és nyitot-
ta meg a rendezvényt. Ezután a 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola tagintézmény-
vezetője, Lovasné Török Katalin 
köszöntötte a megjelenteket.
A programban fellépett a Rákóczi 
úti Általános Iskola 1-2 osztálya 
Polgári és ugrós táncával, az iskola 
4. osztálya Bodrogközi lóvásár 
című produkciójával, az Újvárosi 
Általános Iskola 1-8. osztályos diák-
jai Életút című műsorszámával. A 
táncokat betanították Baracsi-
Mozsár Mónika és Ökrös Dániel. 
A programok sorát színesítette a 
Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre 
Seres Attiláné vezetésével, akik a 
Csider István által összeállított 
Szatmári csokorral érkeztek, illetve 
a Kis-Cirkalom is elhozta Alszik a 
csősz című összeállítását. 
Szabó Csaba a Művészeti Iskola 
igazgatója az intézmény minden 
támogatójának, segítőjének egy kis 
ajándékkal köszönte meg az egész-
éves munkáját, valamint ismertette 
az ez évi eredményeket.

Bodor Márti

Lezárta tanévét a Leg a láb Alapfokú Művészeti Iskola

Túri Halas Napok Horgászverseny 

Versenyszabály

Ideje: 2019.07.13. 7-11-ig.
Gyülekező: 5 óra.
Sorsolás: 5,30.
Etetés: 6,30-tól.
Horgászat: 7-11-ig.
Mérlegelés: 11-12-ig.
Díjkiosztó: 13 óra. A halas napok nagyszínpadán.
A díjkiosztó után a versenyzőknek ebéd a Mezőtúri Horgász Egyesület sát-
rában.
A versenyre nevezési díj nincs.
Páros, a párok egy helyen ülnek. A versenyen bármilyen szabályos készség 
használható, fejenként egy bot egy horog. 
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva kizárva. 
A halak védelmében kötelező a hosszú haltartó.
A kifogott halat a horgász köteles életben tartani és a verseny után vissza-
engedni a vízbe.
A horgászok kötelesek a helyet tisztán tartani és átadni.
Az első három csapat és a legnagyobb hal is díjazásra kerül.
A versenyre előnevezés szükséges, az első 30 csapat nevezését tudjuk elfo-
gadni.
Nevezési határidő:  Július 1.
További információ és nevezés: Veres Imre versenyszervezőnél, tel: 
06-20/9159700 és a Pinki Horgászboltban a Szabadság Téren.

Tudatos Egészség Klub!

Rendszeres előadó minden pénteken Dr’. Szicsek Ádám az alternatív 
tudományok doktora 17 órától 18:30-ig a Közösségi Ház 1. emeletén.

Tudatos egészségprogram, alkalmazott táplálkozástudomány.
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ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszá-
mú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és 
extra haladó szinten, délelőtt vagy délután az alábbi turnusokban:

I.: 2019.06.17.-től 06.28.-ig  Dorka nénivel
II.: 2019.06.24.-től 07.05.-ig Peti bácsival

III.: 2019.07.01.-től 07.12.-ig  Dorka nénivel
IV.: 2019.07.08.-tól 07.19.-ig Peti bácsival

V.: 2019.07.29.-től 08.09.-ig  Dorka nénivel
VI.: 2019.08.05.-től 08.16.-ig  Peti bácsival

A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-
geken:

Baukó Péter: 06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola hetedikes tanulói-
ként három feledhetetlen napot 
tölthettünk el a Felvidéken a 
„Határtalanul” elnevezésű pályá-
zatnak köszönhetően. Elő-
készületeink már az indulás előtt 
két héttel elkezdődtek egy vetélke-
dővel záródó témahéttel, melynek 
során megterveztük útvonalunkat, 
ismerkedtünk a Felvidék földrajzi 
adottságaival, kulturális és néprajzi 
értékeivel. Beszélgettünk a nemzet, 
a nemzetiség és a tolerancia fogal-
máról.

Két héttel később egy kiváló busz-
sofőrrel megkezdtük a három 
napon át tartó kalandot. Meg sem 
álltunk a II. Koháry István 
Alapiskoláig, ahol szívélyes fogad-
tatásban volt részünk. Az iskolalá-
togatás után utunkat a Füleki vár 
felé vettük lelkes és segítőkész ide-
genvezetőnk, Attila bácsi irányítá-
sával. Az erődítmény tetejéről fan-
tasztikus kilátás nyílt a városra. 
Innen tovább haladtunk 
Rimaszombatba, ahol Szlovákia 
ötödik legrégebbi múzeumába 
mentünk, ahol átfogó képet kap-
tunk Szlovákia törté-nelméről, nép-
rajzáról és élővilágáról.
A másnapot egy finom reggelivel 
indítottuk. Majd elmentünk 
Kassára, ahol megnéztük a rodostói 
Rákóczi-ház pontos másolatát, és 
egy feledhetetlen tárlatvezetés 

élményével gazdagodtunk. Még 
inkább meghatódtunka híres kassai 
dómban, különösképpen iskolánk 
névadójának síremlékénél, melyet 
természetesen megkoszorúztunk, 
és elénekeltük a Himnuszt. Ezután 
volt lehetőségünk vásárolni is, illet-
ve gyönyörködni az egykori híres 
magyar város épületeiben.
A városnézés és a buszozás után jól 
esett egy kis túrázás a csodálatos 
Szádelői-völgyben. De szálláshe-
lyünkre érve sem tétlenkedtünk, 
hiszen kipróbálhattuk az 
íjászkodást, a kosárfonást és a 
nemezelést. A finom vacsora után 
vetélkedővel zártuk a keddi napot.
Az utolsó nap is bővelkedett prog-
ramokban. Ellátogattunk a betléri 
Andrássy-kastélyba, ahol sok cso-
dás régi és patinás tárgyat láttunk. 
Majd következő úti célunk egy 
bányászati múzeum volt Rozsnyón. 
Itt beültünk különböző gépekbe, és 
körbejártunk egy „modellbányá-
ban”. Bányászati látogatásunk után 
boltba mentünk, ahol feltankoltuk 
magunkat szlovák különlegessé-
gekkel. Ezután még ellátogatunk 
Alsósztregovára a Madách-kúriába, 
majd Mikszáth Kálmán szülőházá-
hoz, ahonnan robogtunk tovább 
pizzázni. Annyi pizzát ehettünk, 
amennyit csak akartunk. Végül 
pedig: „Irány haza, szeretett város-
unkba!”
Kis úti beszámolónkból talán kide-
rült, hogy mennyi élményben és 
szépségben volt részünk három 
nap alatt. Köszönjük a lehetőséget 
mindenkinek, aki hozzájárult a 
program sikeréhez.

Kis Marcell Róbert
 és Lakatos Marcell, 

7.a osztályos tanulók

„Határtalanul”, avagy felvidéki barangolásaink

Köszönöm szépen a hozzám inté-
zett kérdést amájus 10-i számban. 
Arra kért engem a Mezőtúri vissza-
pillantó című rovat írója, hogy 
meséljek arról, miként sikerült 10 
évvel ezelőtti terveim valóra váltá-
sa. A rövid válaszom az, hogy sike-
rült is, meg nem is, de szerencsére 
tervekből és álmokból sosem fogy-
tam ki.
Amikor telekis diák voltam arra 
vágytam, hogy a diplomácia terüle-
tén építsek karriert. Ebbe beleillett 
a Budapesti Corvinus Egyetem, 
ahol nemzetközi tanulmányok 
alapdiplomát szereztem, és közben 
ösztöndíjjal egy félévet 
Luxemburgban töltöttem. Ezek 
után a CEU (Közép-európai 
Egyetem) angol nyelvű mesterkép-
zését végeztem el, szintén a nem-
zetközi kapcsolatok területén. 
Mindeközben tanultam franciául és 
oroszul, végeztem borismereti tan-
folyamokat, és a Magyar Nemzeti 
Galériában tárlatvezetéseket tartot-
tam magyar és angol nyelven. Nem 
unatkoztam, de én olyat egyébként 
sem csináltam még soha.
A pályámat 2013-ban kezdtem, a 
Belügyminisztériumban dolgoztam 
két nemzetközi rendészeti projekt-
ben. Az itt eltöltött két és fél év alatt 
ugyanakkor rájöttem, hogy nem 
abba az irányba haladok, amit ere-
detileg kigondoltam. A diplomácia 
és a külpolitika világa olyan súlyos 
társadalmi és politikai témákkal 
foglalkozik, amik nem feltétlenül 
illettek az elképzeléseimbe, ahogy 
a közigazgatási életpálya sem. 
Furcsa érzés volt, hogy életemben 
először úgy éreztem, nem tudom, 
hogyan haladjak tovább.
Nagy tanulság volt mélyebb önis-
meretre lelni és felfedezni, mi az, 
ami igazán érdekel és tényleg én 
vagyok. Ehhez egészen Mezőtúrig 
kellett visszamennem a múltam-
ban. A 2000-es években olyan dol-
gokkal foglalkoztam, amiket igazán 
szerettem. Műsorom volt a Pont 
Rádióban, néha írtam a Mezőtúr és 
Vidékébe, rendezvényeket szervez-

tem a Bartók és a Kodály évfordulók 
alkalmából, igyekeztem ott lenni 
mindenhol, ahol érték terem és 
megmutatni azt az embereknek. 
Rájöttem, hogy az én világom a 
kommunikáció, a versenyszférában 
végzett marketing és közkapcsolati 
(PR) tevékenység. A minisztérium 
után az OTP Bank központjában 
helyezkedtem el, ahol bankkártyák
marketingkampányainak üzleti 
szempontú koordinálását is ellát-
tam. Tudtam, hogy a jövőbeli célja-
imat elméleti háttérrel is meg kell 
erősítenem, ezért jelentkeztem a 
Budapesti Metropolitan Egyetem 
kommunikáció és médiatudomány 
levelező mesterképzésére, amit 
idén ősszel fogok befejezni. Még 
inkább közel kerültem céljaimhoz 
2017-ben, amikor a Brightly kom-
munikációs ügynökség ügyfélkap-
csolati menedzsere lettem. Jelenleg 
is ennél a magyar tulajdonú ügy-
nökségnél dolgozom és több cég 
marketinges igényeinek megvalósí-
tását koordinálom. A projekteket és 
kampányokat grafikus és szövegíró 
kollégáimmal együtt hajtjuk végre. 
A jövőben szeretnék még külföldön 
élni, de csak akkor, ha az minden 
szempontból fejlődést jelent szá-
momra. Addig is remekül érzem 
magam Budapesten.
A 10 évvel ezelőttiek helyett most 
sokkal inkább hozzám illő tervek 
megvalósításán dolgozom, és már 
elmondhatom, hogy biztosan 
tudom, milyen irányban szeretnék 
sikereket elérni. Hittel vallom, hogy 
szinte minden a hozzáállásunkon 
múlik. Mindig is optimista, pozitív 
életszemléletű voltam és ha valami 
nem úgy sült el, ahogy vártam, nem 
féltem változtatni, sokat dolgozni, 
esetleg segítséget kérni. Sosem sza-
bad tartani az újratervezéstől, mert 
saját boldogulásunknak csak mi 
vagyunk a motorjai és senki más. 
Mindig hálával gondolok a gyökere-
imre, mert hozzájárultak ahhoz, 
hogy az legyek, aki csak szeretnék.

 Polgár Péter

Tisztelt Olvasók!

arTúr Fesztivál 
2019. augusztus 6-10.

Túri Vásár
2019. augusztus 11.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Mezőtúri Horgász Egyesület, Túri Kupa - 2019.05.19. Ligeti Tó
1.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán, Deák Sándor
2.hely: Fekete Rekényi Péter, Nyíri László, Lovas Zsolt
3.hely: Dóra Lajosné, Krecskó László, Balog István
4.hely: Katona László, Juszku István, Ádám Tibor
5.hely: Jóni Barnabás, Czihat Róbert, Veres Imre
6.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos, Kovács Péter
7.hely: Cseh Tamás, Kozák Csaba, Balogh Lajos
8.hely: Pinki, Kabos, Csató Sándor
9.hely: Rácz Dávid, Ajtai Benjamin, Kiss Zoltán
10.hely: Csató Gulliver Gábor, Herceg Lajos, Máté István (Husi)
Legtöbb halat fogó: Balog István 8,81 kg.
Össz fogás: 66,15 kg.
Össz induló: 30 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Mezőtúr és Vidéke.

Kötél Lolita táncpedagógusként 
dolgozik városunkban. A fiatal 
lány kedvenc étele a bolognai spa-
getti. Szabadidejét legszíveseb-
ben a családjával és a barátaival 
tölti, továbbá szeret kirándulni, 
sétálni és vízpart közelében 
lenni. 

- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz? 
K. L. : Az érettségi bizonyítványt 
megkapva, melyet a Teleki Blanka 
Gimnáziumban szereztem meg 
2016-ban, rögtön munkába álltam. 
Pultos-felszolgáló voltam egy ideig 
az Erőd Klubban. Mindeközben 
aktív sportoló, igazolt versenyző. A 
gondolat akkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy akár foglalkozhat-
nék más téren is a tánccal ( mint 
tanítás), amikor az akkori edzőm, 
akire mindig is felnéztem, Márki 
Norbert úgy döntött, táncpedagógi-
ai munkáit rám bízná, ő pedig 
világjáró hajókon folytatná tovább 
munkáját, mint show táncos. 
Számomra nem volt kérdés, büsz-
kén vállaltam a feladatot, megsze-
rezve hozzá bizonyítványomat, 
immáron 2 éve. 
Jelenleg több munkaterületen is 
dolgozom. Főállásban a Nemzeti 
Szálloda csapatát erősítem, emel-
lett a Kner Tánc-Sport Egyesület és 
a Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda táncpedagógusa vagyok. 
Továbbá hobbiként műszempilla 
építéssel is foglalkozom.
Mind a három munkakörben azt 
szeretem és motivál is egyben, 
hogy nem monoton, nincs két egy-
forma munkanap, se tanítvány, se  
vendég. Mindig változatos, minden 
nap van valami új kihívás. 
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek?
K. L. : A siker mindenki számára 
mást jelent. Természetesen a kéz-
zel fogható dolgok, mint a kupa, 
érem, az oklevél és maga a verse-
nyeken elért kitűnő eredmények 
számomra is fontosak. De, nekem 

mást jelent… A siker számomra azt 
jelenti, hogy ha az emberek felhőt-
len boldogsággal távoznak tőlem, 
melynek tudom, hogy én voltam az 
okozója… Amikor a vendégek úgy 
érkeznek meg, hogy „Jaj, de vártam 
már, hogy jöhessek hozzád szem-
pillát rakatni!”, távozáskor pedig 5 
percet állva a tükör előtt mondva, 
hogy „Végre! Széppé varázsoltál, 
köszönöm!”… Ha az iskolás tanít-
ványaimra gondolok, akik mindig 
csillogó szemekkel várnak az ajtó-
ban, táncóra előtt 15 perccel már, 
vagy az óvodásaim, akik alig várják, 
(egy kedves ovisomat idézve),hogy 
„Joji néni” jöjjön. Siker számomra 
az is, amikor az esküvői táncoknál, 
az ifjú pár nagy napjára én alkotom 
meg a nyitótáncot, mely felejthetet-
len élmény marad számukra.  Nem 
utolsó sorban pedig, amikor azt 
mondják a tanítványok, hogy „Te 
vagy a példaképem!” - Nekem ezt 
jelenti a siker!
-  Miért szeretsz Mezőtúron élni?  
K. L.: Ideköt minden : a család, a 
munka és a hobbi. Nincs okom 
elmenni Mezőtúrról és nem is sze-
retnék. Minden lehetőséget meg 
tud nekem adni szülővárosom. 
- Hogyan képzeled el az életed 5-10 

év múlva?
K. L.: Tudatosan építem a jövőmet, 
mégis azt mondom, a mának élek. 
De szeretném a vállalkozásomat 
magasabb szintre juttatni, akár 
országszerte híressé tenni, több 
tevékenységben. Illetve a csalá-
dommal tervezünk egy nagyobb 
projektet, amely remélem sikerrel 
fog járni. 
A következő lapszámunkban 
Domoki Soma Leventével a 
Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola tanáráról olvas-
hatnak. 

Csurgó-Veres Nikoletta

Mezőtúri Fiatalok - Kötél LolitaA Városi Strandfürdő és a Fedett Uszoda jegyárai
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ELHUNYTAK
Szabó Zoltán élt 67 évet,

Csató Ferencné Csébi Zsuzsanna 
élt 87 évet,

Csipes Sándorné Szonda Ilona élt 99 évet,
Pályi Albertné Tar Terézia élt 84 évet,

Csala Imréné Papp Ilona Lenke 
élt 67 évet,

Dávid Lajos élt 72 évet,
Máté Sándorné Csató Terézia élt 75 évet,
Vida Sándorné Sőrés Terézia élt 92 évet,

Balog Gáborné Tor Ilona élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár:

Június 7-13-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Június 14-20-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet:

Június 8-9-10-én
dr. Bodó Péter 
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel.: 06/30/239-9343

Június 15-16-án
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 megrendelése és kiszállítása.

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

Ökrös Zente
(Szilágyi Anett)

Fehér Nilla Andrea 
(Kovács Andrea)

Kálnai Bianka
(Vincze Anita)

Lakatos Zsolt 
(Kovács Edina)

Nagy Bendegúz
 (Papp Alexandra)

Petrezselyem Lia
(Polgár Edina)

Rafael Ramiró 
(Rafael Teréz)

Tímár Lili 
(Purger Henrietta)


