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Az ukrajnai menekülők oltalmáért zendült fel 

Mága Zoltán világhírű hegedűjátéka

Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, 
az egész világon elismert népsze-
rű hegedűművész Mezőtúron 
adott koncertet március 2-án óriá-
si sikerrel, a Mezőtúri Református 
templomban. 

Mihalina László lelkészelnök a 
koncert előtt közös imára hívta a 
jelenlévőket, amit az ukrajnai 
menekülők oltalmáért mondott el. 
Herczeg Zsolt polgármester köszön-
tőjében kiemelte, éppen ezekben 
az órákban készítik össze munka-
társai a Mezőtúron összegyűlt ado-
mányokat, amelyeket a következő 
reggelen útjukra indítanak a bajba-
jutottaknak.

Mezőtúr, - a jótékony és egyben 
zenekedvelő városok sorába - 
Herczeg Zsolt polgármester kezde-
ményezésére kapcsolódott. A kon-
certen a Budapesti Primarius 
Szimfonikus Zenekar kíséretében 
közreműködött Fischl Mónika és 
Boncsér Gergely operaénekes.

A 2009. óta harmadik alkalom-
mal megrendezésre kerülő 100 
Templomi jótékonysági koncertso-
rozat segítségével eddig több száz 
millió forint adomány gyűlt össze  
rászorulók, bajba jutottak vagy épp 
tehetséges gyermekek segítésére. 
Ahogy Mága Zoltán kiemelte, temp-
lom felújításért is zenéltek már 

korábban és a koronavírus áldoza-
tok családjainak megsegítéséért is. 
Alázat, jótékonyság és újító hege-
dűbravúr- ezek az első szavak, 
amelyek eszünkbe jutnak a 48 éves 
hegedűművész kapcsán. Jóté-
konysági missziójának elismerése-
ként két alkalommal is meghívást 
kapott a Vatikánba, először 2011-
ben fogadta XVI. Benedek Pápa. 
Tiszteletére a művész egy magyar 
népdalt játszott el, ezt követően 
hegedűt ajándékozott Őszent-
ségének. Majd 2017-ben Ferenc 
pápa apostoli áldásban részesítette 
Mága Zoltán hegedűművészt. 
Számos világhírű művésszel dolgo-
zott eddig. Több, mint száz ország-
ban mutatta meg tehetségét és vált 
Magyarország egyik kulturális 
nagykövetévé. Szolnoki gyermek-
korát és korai mentorait nem feledi. 
Kádár Edit, korábbi mezőtúri 
művelődési ház igazgatónő mesél-
te, Mága Zoltán már hatévesen 
kitűnt a többi gyermek közül ráter-
mettségével, intelligenciájával és 
megsúgta: ha felnő, híres zenész 
szeretne lenni. Tizenkét éves korá-
ban már a Rajkó zenekar prímása 
volt és meg sem állt a New York-i 
Carnegie Hall-ig.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Megnyílt az Ifjúsági Klub

Egy rendhagyó csocsó rangadó-
val  nyitotta meg kapuit az új 
ifjúsági klub, február 26-án a 
Közösségi ház emeletén. 

A köszöntőket követően az asz-
tal egyik oldaláról Herczeg Zsolt 
polgármester és Szűcs Dániel alpol-
gármester lőtte a gólokat, a másik 
oldalról két vidám fiatal, majd a 
városi vezetők győzelme után min-
den jelenlévő elsőként próbálhatta 
ki a számtalan új játékot.

A klub szeretettel várja ezen túl 
az ifjakat péntekenként 16-21 óráig, 
szombatonként 14 órától 21 óráig. 
A 18 éven aluliak számára készült 
egy nyomtatvány, aminek a kitölté-
se és szülői aláírása után kézhez 
kapható a tagsági kártya. Az ifjúsá-
gi klub mindenki számára ingye-
nes. A klub elsősorban a 12- 20 éves 
kor közötti fiatalokat várja. A 

teremben helyet kapott két csocsó-
asztal, egy léghoki asztal,  2 darts 
tábla, egy Playstation 4 konzol játé-
kokkal, egy XBOX konzol játék-elő-
fizetéssel, népszerű társasjátékok, 
a legújabb kedvencek, tabletek, 
pókerasztal és még számos, kikap-
csolódást segítő eszköz. Szűcs 
Dániel ötletgazda megköszönte 
Bodor Mártinak, Lévai Lillának a 
pályázattal kapcsolatos munkáju-
kat és minden munkatársnak, aki 
segítette a Klub berendezését, 
kialakítását. Herczeg Zsolt kiemel-
te, régi álom vált valóra az Ifjúsági 
Klub megvalósításával.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Bővebb információ, házirend: 
www.mkskft.hu

A mezőtúri emberek segítenek!

folyt. 2. old.
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Az ukrán-orosz háború kitörése 
óta figyeljük a híreket, aggódunk, 
féltünk, szorongunk. A 2022-es 
orosz invázió Ukrajna ellen 2022. 
február 24-én vette kezdetét, ami-
kor sokak megdöbbenésére Orosz-
ország hadműveletet indított a 
szomszédos országunk, Ukrajna 
ellen. Kárpátalja magyarjaiért és a 
háború elől menekülőkért azóta 
országos összefogás indult, szerve-
zetek, magánszemélyek és a 
magyar állam is küzd financiális 
forrással, jelenléttel a menekülők 
oltalmáért. 

Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere az elsők között intézett 
felhívást a városlakókhoz, hogy az 
otthonaikat hátrahagyó anyákat, 
gyermekeket, támogassa tartós élel-
miszerrel, gyógyszerrel, takarók-

kal, ruhákkal, akinek lehetősége 
van rá. A Közösségi Ház és a 
Városháza portájára ezután számos 
adomány érkezett, amit Záhonyba 
juttattak el az önkéntes munkatár-
sak. De gyűjtést szervezett több 
magánszemély és a Karcagi SZC 
Teleki Blanka Gimnázium, Techni-
kum és Kollégium is. 

A Magyar Vöröskereszt folyama-
tosan segít, adományokat juttat 
célba és önkénteseket is szívesen 
fogadnak. A mezőtúri Közösségi 
Házban gyűjtik továbbra is a tartós 
élelmiszereket, a jó állapotú meleg 
ruhákat, egészségügyi kellékeket, 
amit a Magyar Vöröskereszt mun-
katársai szállítanak el bajba került 
embertársainknak.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

„Énekes madár” 
a Jókai színházban járt a HD klub

2022. február 10-én egy csodála-
tos szép délutánt töltöttünk Békés-
csabán, ahol a Jókai színház elő-
adásában megnéztük Tamási Áron 
Énekes madár című darabját. Az író 
születésének 125. évfordulója alkal-
mából így tisztelegtünk életműve 
előtt.

A színház kamarazenekara, két 
elragadó hangú énekese és a színé-
szek káprázatos játéka varázsolt el 

bennünket. Egy olyan tündérmese 
részesei lehettünk, ahol a kisstílű 
irigység nem szabhat gátat az igaz 
szerelemnek, a gyönyörű csodá-
nak. 

Mindenki vidáman, élménnyel 
feltöltődve érkezett haza. Köszön-
jük szépen a Henry Dunant Klub 
vezetőjének, Gellért Editnek ezt a 
jól szervezett kellemes délutánt. 

Batári Lajosné HD klubtag
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Tanuljatok meg nemet mondani!

A Fiatal Családosok Klubja 
Egyesület mezőtúri tagszervezete, 
a FICSAK Mezőtúr Alapítvány a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával drogprevenciós 
napot szervezett 2022. március 
4-én a Városi Oktatási Centrumban. 
A sportcsarnokban közel 1000 fő 
általános iskolás, felső tagozatos 
diák és középiskolás tanuló gyűlt 
össze. A Mezőtúri Rendőr-
kapitányság munkatársai játékos 
feladatokkal, ajándéktárgyakkal, 
rendőrképzésekkel kapcsolatos 
tájékoztatással készültek a megjele-
nő diákok és tanárok részére. 
Köszöntőt mondott Herczeg Zsolt 
polgármester, aki örömét fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy a rendez-
vény megrendezésre kerülhetett, 
hiszen nagyon fontosnak tartja a 
fiatalság drogokkal kapcsolatos 
széleskörű tájékoztatását.

Kiss Ferenc rendőr alezredes, 
rendőrkapitány kiemelte, ez 
nagyon fontos téma, amiről beszél-
ni kell, hiszen életeket menthet a 
megelőzés. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság képviseleté-
ben Vojter- Szabó Zita rendőr alez-
redes asszony, a Bűnmegelőzési 
Osztály vezetője tartott elsőként 
előadást, aki a kezdetekkor 
Kosztolányi Dezső képét vetítette 
ki, aki köztudottan kokainista volt. 
Tisztázta, vannak veszélytelen, 
legális drogok, amik mértékkel 
fogyasztva nem károsak, ilyen pél-
dául a kávé, az energiaital. Az ille-
gális drogok elterjedése Magyar-

országon igazán az 1960-as évek-
ben kezdődött, az első droghalált 
1969-ben regisztrálták. Hang-
súlyozta, a kábítószerfüggés azért 
veszélyes, mert az egyén elveszíti a 
konrollt. A fogyasztó azt hiszi, ő 
dönt, mikor nyúl a szerhez és 
kívánja érezni a mámort és mikor 
nem, de ez hamis illúzió, ezekben 
az esetekben az „anyag” irányít. 
Tönkreteszi az emberi kapcsolato-
kat, a függő képes a saját szüleitől 
lopni, képes bárkinek hazudni, 
akár még egyéb bűncselekményt is 
elkövet, hogy „szomját” - a röpke 
szer okozta boldogság reményében-
enyhítse. Számtalan tehetséges fia-
talt bekebelezett, akiknek élete 
többségében menthetetlenül félre-
siklott. Aki egyszer kábítószerfüg-
gő lesz, örökre az marad, de a 
szerhasználatot szakmai és családi 
segítséggel abba lehet hagyni. 
Mezőtúri Rendőrkapitányság 
drogprevenciós előadó, bűnmeg-
előzési tanácsadó: Tóthné Szonda 
Brigitta rendőrfőhadnagy.

Áldozatsegítő vonal: 0680 225 
225. 

Vojter- Szabó Zita rendőr alezre-
des asszony hangsúlyozta, a 
Büntető Törvénykönyv is szigorú a 
kábítószerbirtoklással- és terjesz-
téssel kapcsolatban. Egy köröm-
hegynyi cannabis birtoklása elég 
ahhoz, hogy 2-től 8 évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntessék az 
elkövetőt és a kábítószerfüggés 
ténye nem enyhítő körülmény. 
Előadásának végén bemutatott egy 
kisfilmet egy harminchárom éves 

drogfüggő férfiról, aki elmesélte, 
hogy mindent tönkretett az életé-
ben az, hogy nem tudott nemet 
mondani a kábítószerre.

Majd Dr. Zacher Gábor főorvos, 
oxyológus, honvéd- és katasztrófa 
orvostan szakorvos, mentőorvos, 
címzetes egyetemi docens előadása 
következett, aki emblematikus kép-
viselője a drogprevenciónak 
hazánkban. Kitért a váratlan Covid 
járvány negatív hatásaira, és a 
jelenlévő fiatalokat az oltás felvéte-
lére buzdította. Mint elmondta, az 
utóbbi két évben Covid osztályon 
dolgozott és a súlyos betegek, és 
saját megfigyelései alapján elhuny-
tak körülbelül 95 %- a nem volt 
beoltva. Kiemelte, eddig a Földön 
hatmillió ember életét követelte az 
új típusú koronavírus. A karantén a 
fiatalokra is látványosan romboló 
hatással volt, hiszen megemelke-
dett a szorongás, depresszió a 
körükben. 

Magyarországon még mindig az 
alkoholfüggés a legsúlyosabb, 

hiszen hozzávetőlegesen 800.000 
magyar embert érint, de alattomos 
veszély a drogfüggés is, ami becsül-
ve körülbelül 20.000 egyén eseté-
ben áll fenn. Vannak rétegkábító-
szerek, amik a módosabbak saját-
jai, ilyen a kokain, aminek egy 
adagja körülbelül 30. 000.- Ft- ba 
kerül, míg a legszegényebbek köré-
ben a biofüves cigi a legnépsze-
rűbb, amit már akár 150 Ft- ért 
megszerezhetnek. Utóbbiban a 
laboratóriumi vizsgálatok akár 

három összetevőt is kimutatnak, 
ami azt jelenti, soha nem tudja a 
vásárló, milyen méreganyag van 
benne és melyik az utolsó szál, 
amit életében elszív. Lehet egyetlen 
rossz döntés, hajnali fél kettőkor 
egy házibuliban és utána a tini, aki 
nem tudott nemet mondani a többi-
ek előtt, nem ébred fel másnap 
reggel. Kinek a hibája ez? Meg kell 
vizsgálnunk magunkat, állítja Dr. 
Zacher Gábor- mi felnőttek, 
tudunk-e nemet mondani?

Biztosítunk-e számára egy védő 
családi hátteret, ahol nem csak napi 
7 perc figyelem jut rá, ami a magyar 
átlag gyermekre fordított idő? 
Teszünk-e a „puttonyába” elég 
információt ahhoz, hogy tudjon 
nemet mondani a kortársai előtt? 
„Értékrend, keretrendszer, kommu-
nikáció”- ezek a legfontosabbak 
ahhoz, hogy egy fiatal képes legyen 
szülő, nagyszülő, tanár jelenléte 
nélkül olyan döntést hozni, ami 
nem kockáztatja az életét, sorsának 
jó alakulását.

A Drogprevenciós nap a „NEAO-
KP-2021/10-000425- „A FICSAK 
Mezőtúr Alapítvány Programja a 
családosok és fiatalok tájékoztatá-
sára” projekt keretében valósult 
meg.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A Telekom kábelcserét végez a Sugár úton

A munkálatok kivitelezéséhez szükséges a járdák elbontása. A helyre-
állítást új járda építésével valósítják meg, az érintett út déli oldalán, 
melyre a forrást a Keleti-nyugati kerékpárút megvalósításához elnyert 
projekt összege biztosítja. 

A kivitelezés az elképzelések szerint március 25-ig tart, ezt követően 
elkezdődhet a kerékpárút nyomvonalának kiépítése. 

Herczeg Zsolt polgármester kiemelte, fokozott óvatossággal közleked-
jenek a környéken élők és köszöni a városlakók türelmét.

Kakuk Móni

A képviselő-testület elfogadta a 2022. évi költségvetést

A legutóbbi, február 24-i ülésen egyhangúlag elfogadta a képviselő-
testület Mezőtúr Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését. 
Herczeg Zsolt polgármester kiemelte, az önkormányzati feladatellátási 
rendszer működése és annak financiális háttere biztosított. Számos 
önerőből megvalósuló fejlesztés helyet kapott a költségvetésben és 
Magyarország Kormánya támogatásának, valamint saját költségvetési 
forrás biztosításának köszönhetően 350 millió Ft áll rendelkezésre a föl-
des utak felszámolása céljából. 

Kakuk Móni
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Közfoglalkoztatási programok 2022-ben

Korábbi évekhez hasonlóan 
2022-ben is sikerrel pályáztunk 
közfoglalkoztatási programok meg-
valósítására Mezőtúron, elsősorban 
azokat juttatva munkajövedelem-
hez, akik szociális ellátásban, azon 
belül foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülnek. A 
Belügyminisztérium pályázati 
támogatásával 2022. március 01-től 
összesen négy pilléren álló, egy 
éven át tartó közfoglalkoztatási 
programot indítottunk:

 A hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás elnevezésű program 
keretében 9 főt tudunk foglalkoz-
tatni és feladatuk a város köztéri 
parkjainak, játszótereinek és közte-
rületeinek zöldterület kezelése 
valamint a középületek napi szintű 
fertőtlenítése, takarítása. A START 
mintaprogramok keretén belül 

összesen 53 fő részére tudunk 
elfoglaltságot biztosítani a követke-
ző bontásban: Szociális jellegű köz-
foglalkoztatási programban terve-
ink szerint megvalósul több mint 
800 m2 járda javítása, 300 m felüle-
ten balesetveszélyes kátyú foltozá-
sa, 18 km belterületi csapadékvíz 
csatornahálózat karbantartása és 
420 000 m2 területen kialakult ille-
gális hulladéklerakóknak a meg-
szüntetése. A Mezőgazdaság prog-
ram során Mezőtúr Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
levő ingatlanon felépített fóliasát-
rakban virágpalánta nevelést és 
zöldségtermesztést fogunk végezni. 
A megtermelt zöldségeket a gyer-
mekétkeztetésben használjuk fel. 
Az egynyári és kétnyári virágpalán-
tákat a város közterületeire ültetjük 
ki. A helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatási programban 
értékteremtő céllal megújul mint-
egy 100 db köztéri pad, valamint 
megvalósul három meglévő önkor-
mányzati ingatlan felújítása és egy 
épület bontása is. A hat év óta 
folyamatosan működő és eszközök-
kel fejlődő Mini Sütöde program-
elemben a közétkeztetés során fel-
használt péksütemények (almás 
lepény, kakaós lepény, piskóta 
tekercs, sajtos rúd, perec stb.) előál-
lítását tűztük ki célul, szervesen 
kapcsolódva az 1600 adagos városi 
közkonyhánk igényeihez.

A négy közfoglalkoztatotti prog-
ram esetében kijelenthetjük, hogy 
Mezőtúr város igényeit szem előtt 
tartva, a rendelkezésre álló erőfor-
rásokat figyelembe véve igazodnak 
a helyi adottságokhoz. Közfog-
lalkoztatóként természetesen vál-

laljuk a munkavégzéshez szüksé-
ges orvosi vizsgálatok elkészítésé-
nek költségeit, valamint a munka-
védelmi felszerelések biztosítását. 
A programok végrehajtására a 
Belügyminisztériumtól összesen 
95.319.161 Ft támogatást kapunk, 
így összesen 62 fő tartósan munka-
nélküli foglalkoztatására kaptunk 
lehetőséget.

2022. március 1-én a kedvező 
időjárási viszonyoknak, valamint a 
vízállásnak köszönhetően újra 
megkezdte az utasok szállítását a 
Mezőtúr-Szarvas között közlekedő 
komp. Márciusban reggel 7:00 és 
délután 17:00 óra között, igény sze-
rint közlekedik. A szolgáltatás 
12:00-12:30 között szünetel. Sikeres 
pályázati forrásából az úszólétesít-
mény felújításra került valamint az 
online jegyvásárlási lehetőség is 
elérhetővé vált.

(www.mezoturikomp.city-pay.hu)
Társaságunk a város csapadékel-

vezetésében fontos szerepet játszó 
átemelő szivattyúinak (Hídszegi, 
Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7., 
Csalaközi, Cs.Wágner J. úti) kar-
bantartását, gazolását, hulladék-
mentesítését, dugulás megszünte-
tését folyamatosan végzi. Ezzel 
összhangban az Esze Tamás úti 

záportározó és a Kert úti csatorna 
partszakaszának gaztalanítása, 
takarítása is megtörtént, ahonnan 
13 260 kg illegális hulladékot szállí-
tottunk el. Továbbra is kérjük a 
lakosságot, hogy az ingatlanok előtt 
levő csapadékvíz-elvezető árkokat 
rendszeresen takarítsák.

Közterületekről az elmúlt két 
hétben 3200 kg lerakott hulladék 
valamint 135 köbméter zöldhulla-
dék került elszállításra. Ezúton is 
kérjük a lakosságot, hogy a város 
közterületein kihelyezett hulladék-
gyűjtőket használják és ne dobálják 
el a szemetet. Köszönjük együttmű-
ködésüket!

Pénteken 16:00 és 19:00 óra 
között, hétvégén pedig 14:00-19:00 
óra közötti nyitva tartással szeretet-
tel várjuk minden sportolni, kikap-
csolódni vágyó vendégeket és a 
kisgyermekes családokat a 

Mezőtúri Városi Oktatási 
Centrumban (Petőfi tér 1.) alatt 
működő Mini Fitness teremben és 
Játszóházban.

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található „Vadász-
ház” Kávézó és Szálláshely rendez-
vényterme kiválóan alkalmas torna-

edzések, tanfolyamok, szülinapok, 
lakodalmak és baráti összejövetelek 
lebonyolítására. További informáci-
óért keressen bennünket az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen vagy a 0656/350-037-
es telefonszámon.
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MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON 
HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is 
várja ügyfeleit időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!

A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466telefonszámokon 
az alábbi időpontokban:

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.00-12.00

-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek 
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás, 
hallásjavító eszközök széles választéka

Átadták az M4-es legújabb szakaszát

Megnyílt a forgalom előtt az 
M4-es autóút Abony-Török-
szentmiklós közötti szakasza. A 27 
kilométeres útszakasz több mint 
125 milliárd forint hazai forrásból 
készült el. Az átadón Varga Mihály 
pénzügyminiszter beszéde mellett 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere is a mezőtúriak örömét 
tolmácsolta az új útszakasszal kap-
csolatban.  Varga Mihály kifejtette: 
a gyorsforgalmi úthálózat kiépítése 
a sikeres gazdaságfejlesztés egyik 
fontos része. A települések jó köz-
úti elérése javítja az emberek élet-
minőségét és hozzájárul a vállalko-
zások erősödéséhez, új beruházá-
sokat vonz és ezzel új munkahelye-

ket hoz létre.
Az útvonalon többek között új 

Tisza-híd is épült, ami a Szapáry 
híd elnevezést kapta. A február 22-i 
jelképes híd-avatáson F. Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő úr 
mellett jelen volt a Gróf Szapáry 
család képviseletében Szapáry 
György, hazánk egykori washingto-
ni nagykövete, a Magyar Nemzeti 
Bank volt alelnöke is.

Várhatóan hamarosan elkezdő-
dik az M4-s autóúttól a 46-os számú 
főközlekedési út felújítása is, mely 
városunk belterületét is érinti a még 
fel nem újított szakaszokon.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Figyelünk Egymásra!

A SZEM Mozgalom a polgárőrség 
emblematikus kezdeményezése. 
Dr. Kopács Sándor alapító elnök 
kanadai mintára javasolta. Lényege, 
hogy a szomszédok fokozattan 
figyeljenek egymásra, tájékoztas-
sák a másikat, megnehezítve ezzel 
a bűnözők dolgát. A SZEM célja 
helyi szinten csökkenteni a bűnö-
zést lehetővé tevő okokat és körül-
ményeket, segíteni az áldozattá 
válás megelőzését. Javítani kell az 
egymást támogató közösségi tuda-
tot, szellemet, hogy mindenki hoz-
zájárulhasson úgy a saját, mint a 
szomszéd és a közösségi tulajdon 
védelméhez, hogy nem csak bűn-

cselekmény, de más események 
(pl. baleset, betegség, tűz, stb.) ese-
tén is tudjanak hatékony segítséget 
nyújtani egymásnak.

A Szomszédok Egymásért 
Mozgalom olyan társadalmi bűn-
megelőzési program, amelynek 
célja a lakóközösségben előforduló 
bűncselekmények megelőzése, kor-
látozása, biztonságosabb életkörül-
mények kialakítása. A bűnözés azt 
fenyegeti, aki és ami minden 
embernek a legdrágább: szerettein-
ket, saját életünket, egészségünket, 
féltett értékeinket és biztonságun-
kat.

A bűnözés elleni harcban tehát 
nem nélkülözhetjük a közösség 
segítségét, részvételét a bűnmeg-
előzésben. A bűnt megelőzni ott 
lehet, ahol megvalósulhat, és azok 
előzhetik meg, akiket fenyeget első-
sorban.

Tapasztalatból állíthatjuk, hogy a 
bűnmegelőzésnek ez a legolcsóbb 
és leghatásosabb módja, amelyre 
csupán felnőtt gondolkodásra és 

akaratra van szükség.
A SZEM jelentősége és kiterjesz-

tése nagyon komoly erőt jelenthet a 
bűnmegelőzés palettáján, mert fel-
mérhetetlenül nagy erő bújik meg a 
házak falain belül. Ezért erősíteni 
kell az emberekben az egymás irán-
ti tiszteletet, odaadást és a közössé-
gi tudatot.

Általában a bűncselekmények 
számszaki csökkenése mellett meg-
sokasodtak az idős egyedülállók  
ellen elkövetett embertelen tettek, 
amelyek megakadályozására a cse-
lekmény elé kell menni, amelynek 
egyik módszere a SZEM Mozgalom. 
(Emlékezzünk csak a 2020-as évek-

ben reneszánszát élő unokázós  
csalásokra.) Ahhoz, hogy a progra-
munk kellően kiszélesedjen, azo-
nos céllal, de különböző megoldá-
sokban is lehet gondolkodni.  Egy 
biztos: már az is pszichikai nyo-
mást jelent a bűnözőknek, ha látják 
a jelzést:  Itt a szomszédok szeme 
figyeli őket. Eredményes mozgalom 
érdekében, az egymás iránti 
közömbösséget fel kell adni és 
helyette nagyobb biztonságot 
fogunk kapni. És ez önöknek pénz-
be sem fog kerülni, mert a táblát a 
polgármesteri hivatal fogja fizetni 
terjesztését a polgárőrség végzi, 
csak egy telefon számot kell hívnia: 
a 06-30-621-4980, vagy a 06-30-621-
1633-at és már is megkaphatja a 
táblát. A lakásban jól látható helyre 
kell elhelyezni.

Várjuk a jelentkezésüket, ha sze-
retnének részt venni a mozgalom-
ban, saját maguk és a családjuk 
érdekében. Közös jelmondatunk:  
Együtt a biztonságunkért!

A Városi Polgárőr Egyesület

Nőnapi köszöntő: Csillagfényű nő

Nő vagy Te, és a 
Csillagokból úgy

Jöttél hozzám
A Földre,

Hogy elhoztad 
Nekem a 

Nap melegét.
Szivárvány színű

Ruhádban
Hozzám hajoltál
És megmutattad

Nekem 
Szíved szeretetét.

Szíved dobbanásában
Gyermekemnek

Adtál életet,
És érezhette 

Szívem tested
Melegét és 

Csillagfényedet
Nő vagy Te, és

Itt a Földön
Te viszed át

Az életet,
A csillagok

Fényvilágába,
Mit csak Veled

Mérhetek
Jöjj hát, és 
Maradj itt

Örökre nekem,
És fogadd el

Tőlem
Itt a Földön

Örök szeretetem.
Dr. Keresztes Károly
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Rácz Tamás
(1942-2022)

Dalunk szárnyán elszálltál 
Könnyeim suttognak 
Szavaim, soraim ajándékod 
Véredből írok 
S írni is fogok 
Ezernyi emlék:
Száguldozunk naplemente suga-
raiban,
Pompa fényében, varázslatos 
fogadás. 
Arany tálcán írtad az életet. 
Művészet s elegancia.
Halhatatlan emlékek szívemben 
élnek 
Hisz tudom itt vagy velem.
(Anna Castrica)

Tudjuk, hogy az élet véges, 
mégis tehetetlenül, riadtan, kétség-
beesve és a veszteség fájdalmától 
elgyengülve nézünk ezzel szembe, 
hogyha egy szeretett hozzátarto-
zónk, barátunk élete lezárul. Ezt 
érezzük most is.

2022. február 27-én Rácz Tamás, 
a mezőtúri vendéglátás elismert 
mestere befejezte tartalmas földi 
létét. Alig egy év alatt kétszer 
kapott végzetesnek tűnő jelzést, 
amikből szépen felépült. Épp egy 
kórházi kezelésből hazatérve, újult 
erővel, boldogan indult el vasárnap 
délelőtt a városba. Otthonába visz-
szaérve kapta a harmadik szólító 
üzenetet, s ezzel minden földi ajtó 
bezárult. Júniusban lett volna 
nyolcvan éves. 

Tamás a Kossuth Úti Általános 
Iskola diákja volt. Anyukája is a 
vendéglátásban dolgozott, általa 
találkozott ezzel a különleges világ-
gal, ahol egész életében otthon 
érezte magát. Békéscsabán tanulta 
meg a szakma elméleti részét, a 
gyakorlatát pedig a Béke étterem-
ben sajátította el, Fésűs Sanyi bácsi 
irányításával és támogatásával. 
Kiváló adottságokkal rendelkezett: 
udvarias, jó kedélyű, emberszerető 
volt. Pincérnek, felszolgálónak, 
vendéglátósnak született. A vendég 
elégedettsége volt számára az első, 
s ezért minden tőle telhetőt meg-
tett. Szenvedélyesen szerette a 
hivatását, amiről mindent tudott. A 
„Békében” töltött évek után a 
Balatont célozta meg, ahol több 
éves tapasztalatot szerzett, majd 
Budapest következett. Neves szál-
lodák éttermeiben dolgozott, meg-
nyerő stílusát, igényes munkáját 
kollégái és a vendégek is nagyra 
becsülték. A pesti szakma krémje 
gyorsan felfigyelt átlagon felüli 
tehetségére. A munka számára az 
élet művészetét jelentette. A szép-

séget, az eleganciát, az élet szerete-
tét és annak ünneplését. Mélyen 
hitt abban és hozzáállásával is azt 
sugallta, hogy egy szépen megterí-
tett asztal, a finomságokat lélekkel 
felszolgáló vendéglátók kiragadhat-
ják a családokat, baráti társaságo-
kat a szürke hétköznapokból, hogy 
ezek az alkalmak ünnepi esemény-
nyé varázsolhatók. Mindenkihez 
volt egy jó szava, egy kedves gesz-
tusa. Jelentős kapcsolatokra tett 
szert ezekben az években, melye-
ket Mezőtúrra visszatérvea helybeli 
éttermek, és a kedves vendégek 
javára is eredményesen kamatozta-
tott. Külföldön is gyarapította tudá-
sát, illetve vitte a magyar vendéglá-
tás jó hírét, de szerencsére feleségé-
vel együtt hazatértek városunkba. 
Felejthetetlen emlékeket őrzünk az 
elegáns Béke étterem és az Akácfa 
vendéglő nyáresti zenés programja-
iról, a Diófa Étterem nemzetiségi 
estjeiről, a Bella Itália olaszos han-
gulatáról, a Borostyán étterem és a 
Vigadó rendezvényeiről, az igé-
nyes, szívélyes vendéglátásról.  
Szinte a város mindegyik vendéglá-
tóhelyének működését fellendítette 
egy-egy vezetői korszakában, ter-
mészetesen nem egyedül, hanem a  
tapasztalt kollégákkal együtt. 
Munkatársai nagyon szerették. 
Sikereinek legfőbb kovácsa, a „jobb 
keze”, újításaik ötletgazdája, min-
denben támogatója és legodaadóbb 
együttműködő partnere a felesége 
(Horváth Erzsike) volt. A rendszer-
váltást követően ismét Budapestre 
hívták, a Margit-szigeti Nagyszálló 
megbecsült, népszerű teremfőnöke 
lett. 

Szakmai berkekben és a vendé-
gek részéről is nagy tekintély övez-
te. Soha nem tudott megállni; a 
nyitottság, a kíváncsiság és a tudás-
szomj hajtotta, ami nem hagyta 

nyugodni, még a  nyugdíjas évei-
ben sem. Nagyon fontosnak tartot-
ta, hogy tudását átadja az ifjabb 
nemzedéknek, segíteni, tanítani 
őket, ez volt számára az egyik leg-
nagyobb jutalom. Példamutató 
munkásságát nem díjak fémjelzik, 
hanem az a rengeteg szeretet és 
tisztelet, amit a vendégektől, mun-
katársaktól életében kapott, ami 
csendes távozásakor a számtalan 
részvétnyilvánítótól elhangzott az 
interneten. 

Élénken érdeklődött a művésze-
tek iránt, diákkorában több éven át 
trombitált. Rajongott a versekért. Ő 
is gyakran rímekbe foglalta gondo-
latait, és nagy átérzéssel szavalt. 
Többször volt első helyezettje a 
városi versmondó versenyeknek. A 
költészet jelentette számára a meg-
tartó erőt. Akármilyen cudar nehéz-

ségekbe ütközött József Attila, 
Radnóti Miklós, Ady Endre és a 
többiek mindig mellette álltak. A 
versek és a szavalás mentették meg 
sokszor a nehéz időkben.

Híres volt a foci iránti rajongása. 
Játszott a városi futball csapatban, 
és nagyon lelkesen szervezte a 
meccseket az ÁFÉSZ keretein belül 
is. Ő volt az egyik főszervezője a 
színész foci válogatott többszöri 
mezőtúri vendégszereplésének. 
Később edzőként segítette a MAFC 
ifi csapatát, akik irányításával meg-
nyerték a megyei bajnokságot. 

A vendéglátás ikonikus alakját 
veszítettük el, sokak tanítómeste-
rét, szakmai példaképét. Egy olyan 
generáció első számú képviselője 
ment el, aki minden egyes reggel 
azzal az eltökélt szándékkal ébredt, 
hogy a nap során a vendégek szá-
mára  fényt és örömet varázsol. 
Családja pedig egy férjtől, egy sze-
rető apától és nagypapától búcsú-
zik. Nagyon büszke volt lányára, 
Krisztinára, aki nemzetközi bankár-
közgazdász lett és rajongott két 
gyönyörű és tehetséges unokájáért, 
Annáért és Nóráért. Lírai lénye visz-
szacsillan Anna unokájának költé-
szetében is, a bevezetőben idézett 
sorokban. 

Nyugodj békében Tamás! 
Istennek hála, hogy voltál nekünk! 
Számtalan tisztelőd nevében is: 

Berczeliné Boldog Mária 

Rácz Tamás - felesége Horváth Erzsike, Takács Imre, Prohászka Ottó, 
Fazekas Pista, Horváth Ernő a Diófában, egy forró hangulatú görög-esten
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Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Rendkívüli klubdélután a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubjával

„A szeretet a barátság és a tiszte-
let egyre jobban összekovácsol ben-
nünket.”

Mi már idén másodszor gyűltünk 
össze a covid járvány ellenére is. Ez 
a klubdélután azért volt fontos szá-
munkra, mert Herceg Anti, a klub 
elnöke megyei civil kitüntetésben 
részesült. Ezért úgy gondoltuk, ezt 
méltóképpen meg kell ünnepelni. 
Szűcs Dániel alpolgármester úr egy 
hatalmas ajándékkosárral érkezett 
hozzánk. Nagyon boldogok vol-
tunk, mindenkinek megköszöntük 
az ottlétét, kedvességét. Végül min-
denki gratulált Antinak. Örülünk, 

hogy jó a kapcsolatunk a város 
vezetőségével, hiszen ha valami 
rendezvény van, miránk mindig 
lehet számítani. 

Úgy gondoltuk, ha már farsangi 
bált nem tarthattunk, legalább a 
farsangi hangulatot felidézzük. Így 
meglepetésszerűen farsangi fánk-
kal kedveskedtünk vendégeinknek 
és a klubtársaknak. Nagyon finom-
ra sikerült. Köszönjük mindenki-
nek az ottlétét, az ajándékkosarat 
és az alpolgármester úr kedves és 
őszinte szavait.

Ádám Jánosné,
 és a klub minden tagja

Szolnoki KCSE - Mezőtúri AFC-Syngenta mérkőzés

Főleg az első félidőben remekül 
működtek a gyors kontráink, míg a 
szolnokiaknak küzdeni kellett min-
den gólért, amiben kicsit el is fárad-
tak. A második félidőben volt egy 
kisebb hullámvölgy, de összességé-

ben kezünkbe tartottuk a mérkő-
zést és magabiztos győzelmet arat-
tunk. 30-33-ra nyert a Mezőtúr fel-
nőtt csapata!

Zvolenszki Attila

Szolnoki KCSE: Pallér- Csibrány 4, Matócsi 5, Takács 9, Gál 1, Rékasi 9, 
Mészáros 1, csere: kapusok- Medgyes és Boldog, Vari, Kovács, Ledacs, 

Szűcs B  1, Szűcs H, Földi, Harnal.
Mezőtúri AFC-Syngenta : Lipták- Zalai 6, Sütő 6, Dénes 5, Farkas 2, 

Tusjak 5, Zvolenszki 9, csere: Czikó (kapus), Andirkó, Kocsor, Kovács, 
Papp, Sárosi, Soós, Tesényi, Schnetter.

A Szabadság Mozi és Színház hírei
Multifunkciós kulturális és közösségi tér kialakítása, a városi színházterem funkcióbővítés és felújítás

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00305

Mint ahogy korábban beszámol-
tunk róla, Mezőtúr Város Önkor-
mányzata 85 000 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert el a 
Területi Operatív Programból a 
Városi Színházterem átalakítására. 
A beruházásnak köszönhetően egy 
multi funkciós kulturális és közös-
ségi tér kerül kialakításara. A szín-
házterem egyben fogja ellátni a 
mozi és a színházi feladatokat. A 
Szabadság Mozi és Színház átadá-
sát izgatottan várja Mezőtúr lakos-
sága, akik sok éve járnak át 
Szolnokra, Szarvasra mozi élmé-
nyért.

A közbeszerzési eljárások lefoly-

tatását követően az önkormányzat 
2021. októberében kötötte meg a 
kivitelezési szerződést és kezdőd-
tek meg a munkálatok. Az első 
lépésekben az épület felújítását 
kezdték meg a szakemberek. Új 
elektromos hálózat és fűtési rend-
szer kerül kialakításra, a régi elavult 
rendszereket nem volt gazdaságos 
felújítani. Folyamatban vannak a 
nyíllászáró cserék is. Hangszigetelt 
műanyag ajtók és ablakok kerülnek 
beállításra. A terem klimatizálása is 
folyamatban van. A nézőtér lejtését 
megnövelték, ezáltal jobb rálátás 
nyílik a színpadra. A régi megszo-
kott széksorok is cserére kerülnek. 

A mozi funkciónak megfelelően 
pohártartóval és fejtámlával ellátott 
kényelmes moziszékek lesznek 
telepítve. Mivel ezek mérete eltér az 
előző széksoroktól, ezért minimáli-
san csökken a terem befogadó 
képessége, de kényelmesebb szóra-
kozási lehetőségben lesz részük a 
nézőknek. Összesen 186 darab szék 
kerül elhelyezésre. A terem végé-
ben egy vetítő gépház kerül kialakí-
tásra, ahonnan a terem vezérlése 
lesz megoldható. Ebből a helység-
ből történik a filmek vetítése és a 
rendezvények hangosítása is. Olyan 
eszközök kerülnek beszerzésre és 
telepítésre, amelyek a mai kor tech-
nológiájának maradéktalanul meg-
felelnek. Az eszközök beszerzése 
megindult, de nehezíti a jelenlegi 
világgazdasági helyzet, mivel a 
többségüket külföldről kellett meg-
rendelni. A beruházásnak köszön-
hetően 3D-s filmek vetítésére is 
alkalmas lesz a színháztermünk. A 
falfelületek festve és hangszigetelve 
lesznek, de a beruházás során nagy 
figyelmet fordítanak arra, hogy a 
terem ne veszítse el színházi jelle-
gét. 

A színházterem aulájának felújí-
tása is folyamatban van. Kialakításra 
kerül egy eladótér, ahol egy helyen 
fog történni a jegyértékesítés, infor-
mációadás, emellett a büfé szolgál-
tatásait is ott tudják majd igénybe 
venni a látogatók. 

A színházterem tetőszerkezete is 
felújításra kerül. A színpad feletti 
rész elöregedett bitumenes lemez-
teteje cserére kerül, a nézőtér feletti 
rész pedig részleges felújításon fog 
átesni. A tetőszerkezet felújításá-
nak és kijavításának célja a beázá-
sok megszüntetése és a viharkárok 
elhárítása.

Ahogy a projektben részvevők 
tájékoztattak, a felújítások folya-
matban vannak, ütemszerűen 
haladnak. A cél az, hogy mihama-
rabb birtokba vehessék a felújított 
épületet a nézők legnagyobb örö-
mére. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Olvasói levél

„Újvárosi memoár”

Mi, újvárosi emberek szerettük 
és tiszteltük egymást, ha valaki baj-
ban volt, szívesen segítettünk, 
ahogy tudtunk. Meg az az igazság, 
hogy voltak szegény emberek, és 
még szegényebbek, gazdagok és 
még gazdagabbak. De ők sem néz-
ték le a szegényeket. Talán kezde-
ném az iskolával és a tanítókkal, 
tanító nénikkel. Mert ők voltak 
azok, akik megtanítottak bennün-
ket a tiszteletre, a becsületre, az 
alázatra és főképp arra, hogy figyel-
jünk egymásra. Fel is sorolnám 
őket: Jeszencki Lászlóné Kati néni, 
Korom Gyuláné Kati néni, Dobó 
Sanyi bácsi, Korom Gyula bácsi, 
Pető Sanyi bácsi. A felső tagozatos 
tanárainkat is szerettük majdnem 
mindegyiket. Szerintem kivétel volt 
Salánki tanár bácsi, Salánki tanár 
néni, Juhász Erzsike, Benedek 
Melinda, Csíder Lívia, dr. Simon 
Gyuláné. Volt egy időszak, amikor 
Korom Gyula bácsi megkérte az Ica 
osztályát, hogy járjanak egy évet a 
Központi iskolába. Nem tiltakoz-
tak. Én nem emlékszem, hogy 
nekünk is kellett volna oda járni. 
Mindenesetre, és mindenre vissza-
tekintve, szép és jó gyermekkorunk 
volt. Nyáron a templomkert volt a 
játszóterünk, ott játszott az Újváros 
apraja-nagyja. Bújócskáztunk, 
számháborúztunk, sárpuskáztunk. 
Télen pedig a bolondgáton szán-
kóztunk. Viszont eljött az az idő, 
hogy elhagyjuk az iskolát, volt, aki 
tovább tanult, volt, aki nem. De aki 
nem tanult tovább, abból is rendes 
ember lett. Mi szerencsések vol-
tunk, mert rengeteg szórakozási 
lehetőségünk volt. Tavasztól-őszig 
itt volt a vurtsli, a forgós, céllövölde 
és szólt a Szív küldi zenés műsor. 
Azt hiszem két forintért lehetett egy 
dalt küldeni. Járhattunk a Koma 
Irénke tánciskolájába, lehetett az 
Ipartestületi bálba járni. Volt az 
Újvároson a” kis bolhás” mozi. 
Rengeteg szórakozási hely volt. A 
hídon túl üzemelt a Don-kanyar 
vendéglő, a főtéren a Borostyán 
étterem, a Béke étterem, az Úri 
kaszinó, a Diófa étterem. Ezeken a 
vendéglátóhelyeken, hétvégén min-
dig élő zene volt. A Don-kanyarban 
Horváth Miklós bácsiék, a 
Borostyán étteremben azt hiszem 
Nyári Zoltánék muzsikáltak. A 
Béke étteremben pedig Szamos 
Margó, úgy tudom, hogy Strausz 
Laci is zenélt Margóékkal. Orosz 
Karcsi volt az énekes. Még ott vol-

tak az Újvárosi harmónikások, Rácz 
István, Rácz Imre, Rácz Sanyi és 
Jenei Imre, nagyon szépen muzsi-
káltak ők is. Tehát volt szórakozási 
és ismerkedési lehetőségünk, nem 
úgy, mint ma, nem tudnak úgy 
ismerkedni, mint ahogy mi. De 
milyen érdekes is a sors fintora. 

Nagyon jók voltak az újvárosi fiúk, 
hiába tartottunk össze: valahogy 
néhányan ők is más irányban keres-
ték a szerelmet. Mi lányok is néhá-
nyan másfelé kacsingattunk. Ki a 
Felsőrész felé, ki az Alsórész felé, 
vagy az Oncsa felé. A bevándorló 
fiúknak, egyszer-kétszer megütöt-
ték a bokájukat az újvárosi fiúk, 
mert idő kellett a fiúknak, hogy 
befogadják őket. A kitartásról és 
összetartozásról. Csak, hogy egy-
két példát megemlítsek, ott van a 
Herceg házaspár már 57 éve háza-

sok, továbbá az Ónodi házaspár, a 
Veres házaspár, a Péterfi házaspár, 
Bíróné Pöszike, a Kun házaspár és 
jó magam, én is 45 és fél évet éltünk 
együtt a felsőrészi férjemmel. 
Sajnos az utóbbiak már mind özve-
gyek vagyunk. Tehát ez mind azt 
tükrözi, hogy az Újváros az egy 
külön fogalom és rendkívüli embe-

Felső sor: Berecz Zsuzsa, Perei Eszter, 

Kozák Mária, Curgó Mária

Középső sor: Szabó Irén, Papp Teréz, 

Iván Ilona

Alsó sor: Molnár Eszter, Csider Ilona

rek nevelkedtek benne, ugyanis 
nem voltunk sem túl szegények, 
sem túl gazdagok, de a szeretet, a 
tisztelet egymás iránt határtalan és 
önzetlen volt. Ennyi idő távlatából 
olyan nagyon jó a múltban kalan-
dozni és elmerengeni ezeken a dol-
gokon.

Szeretnék mindenkinek erőt, 
egészséget, boldog öregkort min-
den nyugdíjas társamnak mindegy, 
hogy újvárosi, felsőrészi, alsórészi. 

Ádám Jánosné, Papp Teréz 
Újvárosi lány 

Ádám Jánosné és családja

Projekt verseny Göncz Árpád emlékére

Idén február 10-én ünnepelte 
volna 100. születésnapját Göncz 
Árpád, Magyarország egykori köz-
társasági elnöke, író, műfordító. 
„Egész élete a demokráciáért folyta-
tott következetes küzdelem jegyé-
ben telt. Életpályája szinte össze-
foglalja a magyar 20. század törté-
netét.” - Ez áll a Göncz Árpád 
Alapítvány az évfordulóra kiadott 
közleményében. Ebből az alkalom-
ból versenyt hirdetett a HEBE Kft, a 
felső tagozatos és középiskolás diá-
koknak.

Egy 8 perces kiselőadást kellett 
készíteni, amelyben bemutatják 
Göncz Árpád életét, munkásságát 
és a magyar közéletben betöltött 
szerepét. A prezentációkat történe-
lem órán társaik előtt is bemutatták 
és az előadásról néhány fotót is 
kellett készíteni. 

Korosztályonként a legérdeke-
sebb, legkreatívabb 4 előadást elké-
szítő diákokat egy - egy 10 000 Ft 

értékű ajándékcsomaggal jutalmaz-
ták.

A Kossuth Lajos Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola két nyolcadik osztályos tanu-
lójának megtetszett a verseny témá-
ja és nagy lelkesedéssel fogtak 
hozzá az anyaggyűjtéshez. Sokat 
keresgéltek az interneten, amíg a 
megfelelő információkat összegyűj-
tötték. Ezután elkészítették a pre-
zentációt, mely bemutatta Göncz 
Árpád életútját. Bemutatták fiatal-
korát, családját, irodalmi és politi-
kai munkásságát. 

A bemutatóban kiemelték Göncz 
Árpád és Mezőtúr kapcsolatát, fel-
idézték az Új Néplap, 1991.11.01 / 
256. számát, amely beszámolt 
arról, hogy a II. világháborús áldo-
zatok emlékére készített emlékmű-
vet ő avatta fel Mezőtúron 1991. 
október 31-én. „Soha többet emlék-
művet az elesetteknek” mondta 
ünnepi beszédében.

A két tanuló Szilárd Kitti és Ódor 
Laura 8.a osztályos tanulók munká-
ja olyan jól sikerült, hogy korosztá-
lyukban bekerültek az első négy 
díjazott közé. Már a jutalmukat, az 
ajándékcsomagokat is megkapták 
és természetesen egy-egy igazgatói 
dicséretettel is gazdagabbak lettek.

Szívből gratulálok tanítványaim-
nak és nagyon büszke vagyok 
rájuk!

Remélem, a középiskolában is 
megőrzik a történelem iránti érdek-
lődésüket és még sok szép sikert 
érnek el.

Kelemen Sándorné
szaktanár

A Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgóinak 

hazai mérkőzései:

03.12. 15:00 Mezőtúr – Szajol
04.03. 16:00 Mezőtúr – Kisújszállás
04.16. 16:00 Mezőtúr – Jánoshida 

04.30. 16:30 Mezőtúr – Rákóczifalva
05.15. 17:00 Mezőtúr – Kunhegyes

05.28. 17:00 Mezőtúr - Jászfényszaru



 2022. március 11. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár eleme. 
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: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2022. március 16. (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.

ELHUNYTAK

Molnár Balázs Lajosné Kállai Erzsébet 
élt 78 évet,

Kovács Lajosné Magda Rozália 
élt 98 évet,

Német Gáborné Földesi Juliánna 
élt 79 évet,

Csipes Sándor élt 62 évet,
Kun Balázs élt 23 évet,
Kóti Sándor élt 58 évet, 
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