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Húsvéti pillanatok Mezőtúron
A kereszténység legnagyobb
ünnepéhez, a Húsvéthoz számos
népi hagyomány és családi szokás kapcsolódik. Az Újszövetség
szerint Jézus – pénteki keresztre
feszítése után – a harmadik
napon, vasárnap feltámadt.
Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de
megváltotta minden ember bűnét,
feltámadásával pedig győzelmet
aratott a halál felett.
A valláson kívül a tavaszvárás, a
tavasz eljövetelének ünnepe is.
Mezőtúron a tavaszi szünet kezdete előtt a pedagógusok az óvodákban és iskolákban vidám tojáskeresést, tojásfestést szerveztek.
Nagypénteket megelőző nagycsütörtökön Jézus elárultatásának
és elfogatásának napjára emlékezve
a Vivace Kamarakórus adott húsvéti hangversenyt a Katolikus
Templomban a zeneszerető közönség részére.
A Közösségi Ház mellett szorgos kezek tojásfát díszítettek Orosz
Gabriella szervezésével, aki megkeresésünkre elmondta, a tojásfa
megvalósításával egyrészt szerették
volna szépíteni a várost, másrészt
nem titkolt céljuk volt a horgolás
népszerűsítése.
A kezdő ötletet egy újságcikk

anyagokból. Orosz Gabriella hozzátette: az önkénteseket facebookon
gyűjtötte, akik saját fonálból és
saját minta alapján dolgoztak. A
tojásfa elkészítésében közreműködött még Skultéti Éva, Törökné
Csete Ilona, Egervári Zsuzsanna,
Kissné Beszterczei Mária, Fehér
Éva, Fejesné Pető Erzsébet, Varga
Pálné, Keresztes Teréz Ilona, Bíró
Margit, Kecséné Tomasovszki
Mária, Karsai Krisztina, Fásiné
Tóth Éva, Csíderné Kun Erzsébet.
Jász Ferenc és Jászné Marika
április 12-én tojáskereső programot
szerveztek a Csoda- Vár Óvoda 40
kis óvodása részére Határ úti kertjükben.

Fotó: Uzsoki János

Tavaszköszöntő bált rendezett
a Rákóczi iskola április 9-én.
Méltán mondhatjuk, hogy a nagy
hagyománynak örvendő rendezvényünk idén is közel 300 embert
csalogatott el a volt főiskola tornacsarnokába. Intézményünk lelkes
dolgozói a szülői csapattal összefogva egy közös cél érdekében dolgoztak tanulóink jövőjéért.
Az est színvonalas műsorokkal
kezdődött: a repertoárban az ízlésesen koreografált balett és mazsorett
előadások mellett, az 5.a osztály
hagyományőrző néptáncosainak
megragadó műsorszáma, végzős

tanulóink lenyűgöző keringője és a
tanárok „fénykardos” bemutatója is
szerepelt. A remek marhapörkölt és
finom sütik elfogyasztása után a
táncparkett megtöltése volt a cél.
Erről sikerült gondoskodnia a talpalávalót szolgáltató Belami együttesnek. Olyan sok embert lehetne
még külön, név szerint megemlíteni, akik hetekkel a rendezvény előtt
már ezért a tökéletes estért dolgoztak, csomagoltak, fuvaroztak, pakoltak, díszítettek… egy valakit azonban muszáj mégis kiemelni,
Gergely Évi kolléganőnket, aki kitalálta, megszervezte, (folyt. 2. old.)

fotó: Szabó Ferenc

Fotó: Major Levente

adta, amiből megtudta: Amerikában
fonálbombázásnak nevezik, amikor a horgolás szerelmesei fákat,
padokat öltöztetnek fel horgolt

A program apropója a Húsvét
mellett a jubileumi „Legszebb
konyhakert Program”, melyben a
Jász család országos díjjal büszkélkedhet, így a kertészkedés rejtelmeiről is hallhattak kicsik és nagyok.
Kakuk Móni

Tájékoztató a márciusi testületi ülések döntéseiről
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In memoriam- dr. Dávid András
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összetartotta a rendezvényt.
Köszönjük!
Iskolánk „ereje” a példaértékű
tanári összefogásban van, a hétköznapi küzdelmek és örömök mellett
jó volt megtapasztalni, hogy városunkban többen is osztoznak a mi
gyermekeink jövőjébe vetett hitünkből.
A bál teljes bevételét a szervezők
diákjaink előrehaladásáért ajánlották fel.
Az est támogatói:
1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 3. A, 3.
B, 4. A, 5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8.
A, 8. B osztályok,
A DIVAT, Actor Informatika és
Nyomda Kft., Aszódi Kisáruház,
AVON 057, Balázs Árpád, Balogh
Dávid Attila, Baloghné Selmeczi
Ágnes, BALU- VILL Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Barna Beatrix,
Barna Irén, Biró Beáta, Boldog Edit
Zsuzsanna, Buona Sera Ristorante,
Brillant Cipőbolt, Búsi Erzsébet,
Busi Lilien, Csala Sándorné, Csikász
Lajos, Csizmadia Tamás, Csótya
Levente, Dávid Gergő, Detti sajtos
kuckója, Dr. Siposné Varga Ildikó,
Fási Katalin Brigitta, Fazekas
László, Fodor Noel, Földesi Dorka,
Földesiné Balog Ágnes, Gulyás
Gerda, Győrfi család, Gyuricskóné
Horváth Ágnes, HEAVY TOOLS,
Hegedűs Zsanett, Herczeg Zsolt,
Horváth Kert vendéglő, Horváthné
Sziráki Mónika, Ica
csemege,
Juhász Réka, Kacatárium, Karászekné
Végh Judit, Karcagi Ipari Park,

Kecse család, Kovács Dániel,
Kovács József, Kovácsné Doba
Ágnes, Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetsége, Krajcsi
Mónika-masszőr, Kun Beáta,
Kurilla-Kelemen Zita, Különjárat,
Ledfak Kft., Lengyel Alexandra,
Magyarkanizsa Pékség, Majoros
Gergely, Malavolti Emili, Mészáros
Ágnes, Miskolczi Imre, Móga Péter,
Móga Melinda, Moletti Divatáru,
MonóNails, Nemzeti Szálloda, Non
Stop Delikatesz, Oil Oázis, Orosz
Gabriella, Pannon Dűbel Kft.Gyuricskó István, Patkós Erika,
Piactéri Horgászbolt, Polgárné Pete
Erika, Polyák Brigitta, Polyák
Ildikó, PRIMER Elektronika és
Villanyszerelési Szaküzlet, Sápi
László, Silver Fitness, Szelei Balázs,
Szentesi Zsolt, Szilágyi Zoltán,
Szilágyi-Biró Lili, Sziromszerelem,
Szöllősi Ilona, Szőlőfürt étterem,
Szűcs Dániel, Szűcs Nikoletta,
Takács Zoltánné, Tegyünk Együtt
Közösségünkért Egyesület, Teleki
Blanka Gimnázium, Tibi Cukrászda,
Tóth Irén, Török Bálint, Török
Ronett, Túri Kamra, Újvárosi
Gyógyszertár, Uzsoki János, V NailVadné Nemes Anikó, Valuska
Zoltán, Várkonyi Zoltán, Városi
Televízió, Varrókuckó, Szuperdiszkont, Zolnai Krisztina, Zuppán
Zoltán és felesége, a Rákóczi iskola
dolgozói.
Bánné Gaudi Éva

Tájékoztató a márciusi
képviselő-testületi ülések döntéseiről
Herczeg Zsolt polgármester
és Szűcs Dániel alpolgármester az utóbbi két képviselőtestületi ülés döntéseiről tartott tájékoztatót 2022. április
11-én.
Március 30-án rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés
előzte meg a másnapi rendes nyilvános ülést. Ennek oka az volt,
hogy a Magyar Államkincstár két
projekt kapcsán jelezte, hogy azonnali döntés szükséges a megvalósulás érdekében.
A TOP Plusz rendszerben
Mezőtúr Város Önkormányzata
január 14-én három pályázatot
nyújtott be, ebből kettő pozitív
elbírálás alá került. Az Élhető

Mezőtúr elnevezésű projekt
500 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, aminek segítségével számos fejlesztés megvalósulhat.

A Puskin utcai kerékpárút teljes,

több mint 1 km hosszú felújítása és
a Székes utca burkolatának felújítása szerepel a projekt műszaki tartalmában. Az út felújítását követően a burkolat mind a két szélén,
felfestéssel, kerékpársáv kerül
kialakításra, ezzel megvalósul a
Puskin utca és a Kossuth Lajos utca
közötti kerékpáros összeköttetés.
Emellett a Puskin utca környezetében lévő csapadékvíz- elvezető
rendszer részleges korszerűsítése
és a zöld területek rekonstrukciója
is megvalósul. Ezzel kapcsolatosan
a következő teendő a műszaki tervező és a projektben résztvevők
kiválasztása lesz- szögezte le
Herczeg Zsolt. A szükséges engedélyek megszerzése után kerülhet sor
a kivitelező kiválasztására. A kivitelezés leghamarabb 2023-ban valósulhat meg.

Támogatásban részesült a
Városi Sportcentrum energetikai és építészeti korszerűsíté-
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se. A sportélet egy jelentős
helyszíne újul meg ennek
köszönhetően 250 millió Ft
értékben. A Harmatcsepp Óvoda
felújítására beadott pályázat elbírálása még folyamatban van.
Egy fontos rendeletmódosítást
szavazott meg a képviselő-testület
március 31-én. Az első lakáshoz

jutók igényelhető önkormányzati hozzájárulás összegét 20 %- kal emelték. Szűcs

Dániel alpolgármester kiemelte, a
képviselő-testület minden tagja fontosnak tartja a fiatalok támogatását.
Ha egy ifjú pár első lakást vásárol
Mezőtúron, a következő értékhatárok szerint meghatározható a kapható összeg: ha az ingatlan ára a 4
millió Ft-ot nem haladja meg, az
ingatlan tulajdonos 100 000 Ft-ot
igényelhet, ha 4 000 000- 7 000 000
Ft közötti értéken vásárol, 200 000
Ft-ban részesülhet, 7 000 000 Ft-ot
meghaladó ingatlanvásárlás esetében 250 000 Ft a támogatás összege.

Március 31-én napirendi
pontként szerepelt az IldiDental Bt. feladat ellátási
szerződés módosítása is.
Ennek oka az volt, hogy Dr. Rácz
Ildikó fogorvos egy praxisközösség
tagjaként ezen túl a 30 órás rendelési időből 4 órát prevenciós tevékenységgel tölt majd. Szűcs Dániel
ennek kapcsán kihangsúlyozta,
nagyon sok pozitív visszajelzést
kapnak folyamatosan a doktornő
fogorvosi munkájáról, akinek hálásan köszöni magas szintű szakmai
helytállását.

A belterületi útalap stabilizációs munkái kezdődnek el
újabb 10 utcában. Az erről szóló

Kert utca egy szakasza, a XVI. és X.
utca között, Pacsirta utca, Daru
utca, a XXII., XXIII. utca a Balassa
és a Sugár út között, a XXIV. utca,
valamint a Sugár köz és a XI. utca.
Április 19-én a korábbi döntések
alapján megkezdődött a munka a
Törő Pál utcában. Folytatódik a
Benkő Gyula utcában, Apród utcában, Damjanich utca egy szakaszánál, és a XX. és XXI. utcában. Ez a
270 millió Ft állami támogatás segítségével lehetséges, ami összesen 29
utcát érint.

Herczeg Zsolt április 3-án
az országgyűlési választáson
az emberek bizalmának
köszönhetően
képviselői
mandátumot szerzett. Ahogyan
arról korábban is tájékoztatta a
lakosságot, ez az új tisztség összeférhetetlen a polgármesteri pozícióval. Az időközi polgármester

választást a jegyző írja ki, legkorábban a polgármester
lemondását követő 80. napon,
de legkésőbb 120 napon belül.
Az új polgármester megválasztásáig
Szűcs Dániel alpolgármester irányítja az Önkormányzat munkáját.
Szűcs Dániel két éve dolgozik
Herczeg Zsolt mellett, emellett
2010- től aktív városi képviselő. Az
évek alatt az önkormányzati működés, a pályázati rendszerek, a városi
infrastruktúra kiváló ismerője lett.

Herczeg Zsolt kiemelte, ha
bár a polgármesteri hivatalról
le kell mondania ahhoz, hogy
Jász-Nagy-Kun Szolnok megye
23 településének érdekeit,
elképzeléseit, fejlesztési terveit ezen túl a Parlamentben
képviselje, a mezőtúriak
továbbra is számíthatnak rá.

keret megállapodás szerint közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bírálatáról döntött a testület
március 31-én. Az első ütem része a

Kakuk Móni

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket 2022. 04.27 -én
(szerdán) 16-17 óráig.
Hely: a Közösségi Ház 108-as terme.
Tisztelettel: Rózsa Endre önkormányzati képviselő
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Ahol a zene és vers találkozik, megszületik a csoda

A Magyar Költészet Napját
1964 óta ünnepeljük Magyarországon, József Attila születésnapján, április 11-én.
Idén, mi, a Közösségi Ház kollektívája sem szerettünk volna lemaradni a versünnepről, így április
11-ére a jurta terembe invitáltuk a
kedves Érdeklődőket. A műsort a
Túri Olvasókör Egyesület Kalóczkai Sándorné és Patkós Éva
- nyitotta meg szavalataival. Az eseményen Szűcs Dániel Mezőtúr
város alpolgármestere köszöntötte
a megjelenteket, valamint köszönte
meg a meghívott művészek, előadók közreműködését.

kelt versek és az értékes, lassan már
feledésbe merülő legendás magyar
dalok, dallamok megőrzéséről. A
dalok élő hangszerek kíséretében
hangzanak el, a trióhoz szívesen
csatlakoznak olykor zenészbarátok
is, így volt ez a mezőtúri műsor
alkalmával is, így a tiróból quartett
lett. A felállásban: Sipos Dávid
szaxofon, Zsapka Attila gitár és
ének, Vadkerti Imre gitár és ének,
Jánoska Tibor zongora.
Tapasztalatom szerint, ahol a
zene és vers találkozik, ott megszületik a csoda. Ezt a gondolatomat
tükrözte az is, hogy a műsor végén
a teltházas közönség minden tagja

Megvalósult a Petőfi Sándor utca újraaszfaltozása

Az utca felújítását sokak
örömére 2021 novemberében
elkezdték a szakemberek, ám
a munkálatok végeztével az út
minősége messze elmaradt a
várakozásoktól. A beruházás
megkezdésével párhuzamosan Herczeg Zsolt polgármester tájékoztatta a mezőtúri
lakosokat a projektről és
annak műszaki tartalmáról,
hangsúlyozva, hogy a kivitelezővel 5+2 éves garanciális
időszakban állapodott meg az
önkormányzat.
A nem megfelelő módon felújított Petőfi Sándor utca javítási munkálatait április 11-én kezdték meg a

álló vastapssal jutalmazta előadóinkat. A műsor alatt közösen énekeltünk, vagy épp tapskísérettel a
zenekar tagjai lehettünk és bizony
volt, amikor a könnyeinket törölgettük. A zenei utazáson az érzelmeink is kirándulni indultak a dalok
ritmusával.
Zsapka Attila és Vadkerti Imre
egy másik formációval néhány
évvel ezelőtt már volt vendégünk,
de biztos vagyok abban, hogy vis�szatérnek még városukba.
Köszönjük a magyar verseket,
köszönjük vendégeink színvonalas
előadását és köszönjük a közönségnek, hogy velünk tartottak.
Bodor Márti

szakemberek által korábban elvégzett mérések alapján. Az utca két
szélének felmarását követően az
útburkolat teljes hosszában és szélességében új 4 cm vastagságú aszfaltréteget kapott. Az átadás-átvételre a napokban fog sor kerülni és
a megkötött szerződés alapján a
kivitelező garanciális kötelezettségei attól kezdődően lépnek hatályba.
Az önkormányzat és a kivitelező
közötti szerződés értelmében a
városnak nem kellett plusz forrást
biztosítania a munkálatokhoz, az
teljes mértékben a kivitelezőt terhelte.
- szerk-

Nyilvános illemhelyek kialakításán
dolgozik a városvezetés
A mezőtúri lakosok régi igénye, hogy rendelkezésre álljon nyilvános illemhely a
város forgalmasabb közterületein és a játszóterek közelében.

A versek, megzenésített versek
világába a Felvidékről érkezett
Akusztik Quartett kalauzolt el
bennünket. 2014 tavaszán még trióként indult a formáció, amelyet
Zsapka Attila, Sipos Dávid és
Vadkerti Imre alapított.
Kezdetekben még általános és
középiskolákba vitték el az általuk
is népszerűsíteni kívánt stílust,
majd idővel esti koncerteket is
adtak számos helyen. A formációt
2016-ban Harmonia díjjal jutalmazták, amely a Felvidéken élő zenészek legrangosabb díja. Majd 2020ban megjelent az első albumuk,
Európa csücskén címmel, Böröczki
Mihály szombathelyi költő megzenésített verseivel.
Koncertjeik a kötetlen, jó hangulatú örömzenélésről szólnak, éne-
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A képviselő-testület tagjai a 2022.
évi költségvetés elfogadásakor
egyetértettek abban, hogy a lakosok
igényeinek megfelelően szükség
van nyilvános illemhely kialakítására a városban. Az idei évben lehetőség nyílt arra, hogy ez a projekt ne
az önkormányzati költségvetést terhelje, ugyanis még idén tavasszal
pályázatot lehet benyújtani az

elképzelés megvalósítására.
Az illemhelyek lehetséges helyszíneivel kapcsolatban több elképzelés is van, amelyek között a
Szabadság tér, a Ligeti tó és a
Kossuth Lajos tér is szerepel.
A különböző típusú illemhelyek
kiválasztásánál fontos szempont,
hogy olyan épület létesüljön, mely
modern, vandálbiztos és illeszkedik
a helyi építési szabályzathoz.
A képviselő-testület hamarosan
meghozhatja ezzel kapcsolatos
döntését.
- szerk -
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Áldozat…
Az áldozat szónak több jelentése
lehet. Talán mindenkinek az jut
legelőször róla eszébe, ami a saját
életében a legmeghatározóbb jelentésforma.
Áldozat az, akit bántanak, félelemben tartanak, vagy akinek elveszik az életét. Viszont áldozat az is,
amit meghozunk valami nálunk
értékesebb kedvéért, önmagunk
háttérbe szorítása által. Az áldozat
mindig szenvedéssel jár. De lehet
édes is ez az áldozat. Áldozat, amikor gyermekeink érdekeit nézzük a
sajátunk helyett - noha ez sok esetben lemondásokkal jár, mégis örömet okoz. Áldozat, ha ápoljuk
beteg hozzátartozónkat, hiszen a
saját életünk megreked a gondozás
feladatai mellett – mégsem tudunk
másképp tenni, mert a szeretet
vezérel. Aki áldozatot hoz másokért
vagy egy ügyért, a szeretet jegyében teszi. Aki áldozattá tesz másokat- a szeretet hiányában követi el.

madásával pedig győzelmet aratott
a halál felett és reményt adott.
Megmutatta, az élet nem ér véget
az utolsó szívdobbanással.
Április hónapban az egyik lelki
teendőnk lehet ez: átgondolni,
mikor hoztunk áldozatot eddigi életünk során és mi az, amiért a továbbiakban is képesek lennénk feláldozni a saját akaratunkat… Vagy
hoztunk-e áldozatot olyan emberekért, akik nem voltak méltók rá és
semmibe vették azt? Hovatovább,
egyáltalán áldozunk-e időt arra a
hétköznapok rohanásában, hogy
végiggondoljuk kapcsolatainkat,
élethelyzetünket, érzelmeinket? A
legtöbbünk esetében a válasz: nem.
Nem áldozunk rá időt, mert azt
hisszük, az idő nem a mi tulajdonunk. Olykor talán azt gondoljuk,
az időnk a főnökünk, a családunk,
a hivatalunk, a minket irányító élet
tulajdona. Pedig egyedül a miénktudjuk is, meg nem is. Szalad, meg-

Szénrajz, Mucza Kálmán, 2021
Húsvétkor a keresztény világ egy
nemes áldozatra emlékszik soha
nem múló hálával. Isten saját fiát
áldozta fel. A húsvét a kereszténység főünnepe: Jézus Krisztus pénteki kereszthalála után harmadnapra,
vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden ember bűnét, feltá-

állíthatatlanul, de minden húsvét
elteltével, ahogy egy újabb éven
áteveztünk, kicsit újragondolhatjuk
a világunkat- azt a világot, aminek
egyben maradásáért annyi ember
hozott évezredeken keresztül áldozatot.
Kakuk Móni
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„Csodagyereknek tartottak, pedig
csak árva voltam.”
( József Attila)

VERSÜNNEP A
KÖNYVTÁRBAN
Nagy-nagy örömünkre két év után
újra személyes jelenléttel, óriási
érdeklődés mellett szervezhettük és
rendezhettük meg József Attila emlékére a Költészet Napi Kistérségi
Szavalóversenyünket.
Még a nap is magasabban járt az
égen ezen az ünnepi délután, hiszen
közel 170 jól felkészült, különböző
korú szavalót hallgathattunk meg a
Könyvtár termeiben.
Gratulálunk szeretettel a helyezetteknek, és mindnyájatoknak, kik szeretitek, tanuljátok és ma is mondjátok a verset! Köszönjük a felkészítőknek, vagy csak bíztatóknak a sok-sok
segítséget és természetesen a zsűri
munkáját, elismerő szavait.
a könyvtárosok

Költészet napi szavalóverseny eredménye
2022. április 11.

1. osztály
1. helyezés Faragó Adél, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő: Kovácsné
Szécsi Mária
2. helyezés Herczegh Ákos László, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő:
Kovácsné Szécsi Mária
3. helyezés Szujó Robin Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Felkészítő:
Pamli Tünde
Különdíj: Marosi Zoltán Ref. Koll. Ált Iskolája Felkészítő: Kovács Zsoltné
Molnár Annamária
2. osztály
1. helyezés Biró Bíborka, Szent István Kat. Isk., Mezőtúr, Felkészítő:
Pappné Beke Melinda
2. helyezés Pápai Hanna, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő: Simonné
Nánási Renáta
3. helyezés Hollósi Lara Gréta, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő:
Simonné Nánási Renáta
Különdíj: Hegedűs Franciska, Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolája, Felkészítő: Kelemen Edit
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3. osztály
1. helyezés Nánási Milán Sándor, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő:
Ráczné Göblyös Ilona
2. helyezés Nagy Blanka, Ref. Koll. Ált Iskolája, Felkészítő: Bíró Éva
3. helyezés Kapás János István, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő:
Hollósiné Varga Ilona
Különdíj: Darvasi Emese Hajna, Kaszap Nagy István Református Általános
Iskola és Óvoda, Túrkeve, Felkészítő: Puskásné Túri Ildikó
4. osztály
1. helyezés Paholcsek Dominik, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája,
Felkészítő: Kovács Sándorné
2. helyezés Hegyi Anna, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája,
Felkészítő: Kovács Sándorné
3. helyezés Simon Judit Mária, Túrkevei Petőfi S. Ált. Isk. Felkészítő:
Urbán Marianna
Különdíj: Karikás Kitti, Ref. Koll. Ált Iskolája, Felkészítő: Giriczné Irházi
Gabriella

Felső tagozat
1. helyezés Patkós Karina, Ref. Koll. Ált Iskolája, Felkészítő: Fodorné Vajai
Krisztina
2. helyezés Nagy Botond, Ref. Koll. Ált Iskolája, Felkészítő: Bujda Lajosné
3. helyezés Donkó Tamás, Felkészítő: Szent István Kat. Isk., Mezőtúr,
Felkészítő: Csiderné Csizi Magdolna
Különdíj: Miskolczi Hunor Koppány, Ref. Koll. Ált Iskolája, Felkészítő:
Pusztai Katalin
Krónika Könyvesbolt különdíja Cser Noémi, Ref. Koll. Ált Iskolája,
Felkészítő: Bodorikné Aszódi Ágnes

Középiskola
1. helyezés Muzsai Fanni, Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium,
Technikum és Kollégium, Mezőtúr, Felkészítő: Kugyela Anna
2. helyezés Pabar Ákos Zsolt, Református Kollégium, Felkészítő:
Malatinszky Zita
3. helyezés Szilágyi Dóra, Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium,
Technikum és Kollégium, Mezőtúr, Felkészítő: Darvasi Sándor
Különdíj: Bula Boglárka, Szent Gellért Katolikus Ált. Isk. és Gimn.,
Felkészítő: Aranyi Anita

Felnőttek
1. helyezés Szabó István, Mezőtúr
2. helyezés Nagy Mariann, Mezőhék
3. helyezés Herbály Terézia, Mezőtúr
Különdíj: Herbályné Balogh Erzsébet, Mezőtúr
Salánki Anikó különdíja Molnár Katalin, Mezőtúr
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A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2022ben is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”.
A versenyre három-– óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek rajzait.

Idei témánk: Túri Vásár
Ezzel a kiállítással is készülünk az idén 30. születésnapját ünneplő
Túri Vásárra. Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT, az alkotás
elejére címkén: név, intézménynév, osztállyal és csoportnévvel ellátott
képet küldhetnek be a jelentkezők. Kérjük, a gyermekek egy darab rajzzal pályázzanak!
Az alkotások beérkezési határideje: 2022. április 29. (péntek), 16.00.
A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és időpontja: Közösségi Ház nagyterme 2022. május 27.(péntek) délelőtt
10.00 óra.
A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint az
elmúlt évekhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül és a Városi
Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.
Bordács László
ügyvezető

2022. április 22.
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Zöldterület kezelése

Társaságunk egyik fő feladata
Mezőtúr város zöldterület kezelése,
mely egyrész parkgondozási feladatokat jelent, másrészt meghatározott ütemterv szerinti fűnyírás
elvégzését a közhasználatú területeken illetve közparkokban, valamint meghatározott esetekben a
járdák mentén. A karbantartandó
zöldfelületek között egyaránt megtalálhatóak a belvárosi frekventált
területek, az útkísérő zöldsávok,
valamint a nagyobb lakótelepi területek is. Kiemelt zöldfelületek közé
tartozik a Kossuth tér, Kálvin tér,
Dózsa Gy. út, Szabadság tér,
Múzeum tér, ahol szükség szerint
azonnal, illetve két-három hetente

kell parkgondozási feladatokat
végeznünk.
Ütemterv alapján, valamint az
időjárási körülményeket is figyelembe véve, évente több alkalommal, többszázezer négyzetméter
füves terület gépi és kézi kaszálását, fűnyírását végezzük és ez rengeteg emberi, gépi és anyagi erőforrás bevonását igényli. Mindezt jól
szemlélteti, hogy 2021-ben mind-

összesen 2.027.658 m2 felületet
kaszáltunk le, ami a városban található 396.717 m2 gondozandó területének többszöri levágásából adódik össze, például a kiemelt területeket összesen 10 alkalommal. Ezt a
hatalmas feladatot növényzet típusától függően ipari fűkaszákkal,
fűnyíró kistraktorral valamint traktoros rézsűkaszával végezzük.
Bevethető eszközeink: 6 db fűnyíró

kistraktor, 12 db Husqvarna fűkasza és benzines fűnyíró valamint 2
db rézsűkaszával felszerelt MTZ
820-as traktor. Üzemeltetésükhöz
kb. 10 fő munkavállaló alkalmazása
szükséges,
továbbá
Belügyminisztériumi
pályázat
segítségével további 5 fő segédmunkás foglalkoztatására is lehetőséget kapunk.
Kijelenthető, hogy társaságunk
számára a téli időszakon kívül teljes elfoglaltságot jelent Mezőtúr
város közterületi parkjainak, zöldfelületének szakszerű gondozása,
ezzel együtt tisztántartása és hulladékmentesítése. Ezúton is kérjük,
óvják közvetlen környezetüket és
lakóhelyüket, mert lakóhelyünk
tisztasága és rendezettsége érték.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 2021. áprilisában az alábbi
menetrenddel közlekedik: naponta
06:00-18:00 óráig. A szolgáltatás
12:00-12:30 között szünetel. Online
jegyvásárlási lehetőség: www.
mezoturikomp.city-pay.hu.
Start közfoglalkoztatási programon belül a Csalogány úton a
Belügyminisztérium támogatásával
összesen 53 négyzetméter járda felújítását készítettük el. A város közterületeiről április első felében 1000
kg illegálisan lerakott hulladék
valamint 75 köbméter zöldhulladék
került elszállításra. Ezúton is kérjük
a lakosságot, hogy a kihelyezett
hulladékgyűjtőket használják és ne
dobálják el a szemetet. Köszönjük
együttműködésüket!
Lakossági összefogás révén, a
nyaralótulajdonosok hozzájárulásával, zúzott kő felhasználása mellett, munkatársaink és gépeink
segítségével 1,5 kilométer hosszon
felújításra kerül a Peresi holtág,
Vakota-zugi földútjának szakasza.
Köszönjük a nyaralóövezet tulajdonosainak hozzájárulását és türelmét.
Április első napjaiban a református temetőben található hősi sírokat
hoztuk rendbe.

Hétfőtől péntekig 14:00-19:00 óra
közötti nyitva tartással szeretettel
várunk minden sportolni, kikapcsolódni vágyó vendégeinket 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 „Vadászház” Kávézó
és Szálláshely rendezvényterme
kiválóan alkalmas torna-edzések,
tanfolyamok, szülinapok, lakodalmak és baráti összejövetelek lebonyolítására. További információért
keressen bennünket az:
intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen vagy a 0656/350-037es telefonszámon.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas
között közlekedő komp 2022. április 1- től az alábbi
menetrenddel üzemel:
Hétfőtől vasárnapig: 06:00 - 18: 00 óráig
12:00 és 12:30 között a szolgáltatás szünetel.

Vadászház kávézó és szálláshely
5400 Mezőtúr, Fekete I. u. 2.

Terembérlés családi-, baráti- és céges
rendezvényekhez (max. 50 fő)

A Vadászház rendezvényterme kiválóan alkalmas torna-edzések, tanfolyamok, szülinapok, lakodalmak,
családi- baráti összejövetelek lebonyolítására.
További információk: intezmenyellato@mturiellato.hu
0656/350-037
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Eljárt az idő a 3G-internetet használó mobilkészülékek felett
A hazai mobilszolgáltatók 2022-ben fokozatosan megszüntetik a 3G-hálózataikat, ami
azt jelenti, hogy azokkal a mobiltelefonokkal, amelyek ezeket a hálózatokat használják,
nem lehet majd elérni az internetet. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
támogatási programmal segíti az elavult készülékek korszerűbbre cserélését.
A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, fokozatosan megszüntetik a 3G-hálózataikat,
annak érdekében, hogy kapacitásaikat teljes egészében a gyorsabb és jobb minőségű
internetelérést biztosító 4- és 5G- hálózatok építésére fordítsák. A Magyar Telekom az
év második felére az egész országban megszünteti a 3G-t, a Yettel 2022 júniusában szintén elindítja az első nagyobb lekapcsolási hullámot.
Mit fogunk érzékelni mindebből?
Aki csak telefonálásra és sms-ezésre használja mobilját, annak nem szükséges cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetőek lesznek. Akik viszont a 3G-készülékeken
adatforgalmat is használnak, azoknak érdemes váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 4- és 5G-s mobilra, enélkül ugyanis – otthoni wifi hiányában vagy az utcára
kilépve – elérhetetlenné válnak az internetes böngészők, az üzenetküldő appok vagy
például a GPS-alapú navigáció is.
Mit tegyünk, ha továbbra is szeretnénk mobilinternetezni?
Akik mobilinternetet is használnak készülékükön, azoknak érdemes a sokkal nagyobb
adatátvitelt és így jobbminőségű felhasználói élményt nyújtó 4G- és 5G-képes mobiltelefonokra váltaniuk. A hazai 4G-hálózat lefedettsége és stabilitása az európai élvonalba
tartozik, az 5G pedig hamarosan megváltoztatja mindazt, amit a mobilinternetről gondolunk. Érdemes tehát most váltani olyan készülékre, ami mindezt kihasználni képes.
Ehhez nyújt támogatást az NMHH készülékcsere-támogatási programja. A bruttó 20
ezer forintos támogatásra minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes
személy jogosult, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerű, 4G- vagy
5G-képes okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. és december 31. között legalább egyszer sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy sms-t küldött.
A támogatás a hazai szolgáltatók és kereskedők üzleteiben vehető igénybe. A részletekről bővebben a www.netrefel.hu weboldalon olvashatunk.
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A Hubay- hegedűiskola titka

Hubay család
Szecsődi Ferenc Liszt Ferencdíjas, Szegeden élő hegedűművész a Hubay Jenő Társaság elnöke. A Magyar Hegedű Ünnepének
főszervezője, mely minden évben
a Pesti Vigadóban kerül megrendezésre. 2021-ben Hubay Jenő művei
kerültek ezen eseményen a középpontba.
Szecsődi Ferenc országos körúton népszerűsíti a zeneiskolákban
Hubay Jenő páratlan életművét.
Ennek egyik állomása április 29- én
a mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola lesz, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Hubay Jenő (Pest, 1858. szeptember 15. – Budapest, 1937. március 12.) korának rendkívül népszerű
zeneszerzője, hegedűművésze és
pedagógusa volt.
A 19. század utolsó negyedében
a világ hegedűművészeinek élvonalába tartozott: a hetvenes évek
végétől évtizedeken át sorozatosan
aratta sikereit Európa-szerte.
Jelentős elismerést vívott ki kamaramuzsikusként is. 23 évesen került

az előkelő Brüsszeli Konzervatórium hegedű tanszakának
élére, és négy év múlva kitűnő
muzsikusok egész sora került ki
osztályából, köztük Bram Eldering.
A Zeneakadémia hegedű tanszakát vezette. A Hubay-iskolából
olyan híres művészek kerültek ki,
mint Geyer Stefi, Vecsey Ferenc,
Szigeti József. 1919-től 1934-ig a
Zeneakadémia igazgatója volt.
A 19. század végétől népszerűek
voltak hegedűművei és magyar,
francia, valamint német dalai.
Később érdeklődése egyre inkább a
nagyobb szabású, szimfonikus és
színpadi műfajok felé fordult: A
cremonai hegedűs és az Anna
Karenina című operáival maradandót alkotott. Feleségét, Cebrián
Rózát mély és kitartó szerelemmel
szerette, melyet regény formában
Neubauer Pál is megfogalmazott
Egy élet szimfóniája címmel.
1937- ben bekövetkezett halálakor háromnapos nemzeti gyászt
hirdettek.
Kakuk Móni

Részlet egy korabeli újságcikkből - 1937.
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In memoriam - dr. Dávid András (Mezőtúr 1935-2021)

„Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulnunk élni nélküled… És lehet, hogy nélküled is eljön
majd a tavasz, De bármily szép is,
többé már nem lesz ugyanaz.”

Szolíd, halk szavú, barátságos, jó
ember volt. Az utóbbi évtizedekben
a színházi buszon utaztunk egy
társaságban, ahol jókat beszélgettünk. Egészsége romlásával – látása
és mozgása is korlátok közé szorult
– az utóbbi időben visszavonult a
társasági élettől, de felesége mindvégig szerető támaszt nyújtott számára. Sajnos mára már múlt időbe
került az élete, 2021 szilveszterén
befejezte földi pályafutását.
Nyugdíjba vonulásáig (1988) a
mezőtúri főiskola tanszékvezető
tanáraként, adjunktusként, majd
docensként több generációnak adta
át szakmai ismereteit. Diákjaiban is
mindig tisztelte az embert.
Határtalan türelemmel, nagy oda-

Mezőtúr segít
Tisztelt Mezőtúriak!
A szomszédos országban
sajnálatos háború dúl, amelynek szomorú következménye, hogy az elmúlt hetekben
több százezer Ukrajnában élő
kénytelen elhagyni hazáját. A
Kormány Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre azzal,
hogy a menekültek megsegítésére számtalan intézkedést
vezetett be. A Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
felmérte, hogy mely épületek
és intézmények lehetnek alkalmasak a menekültek ideiglenes
befogadására, így a megyében
több település ingatlanja is
kijelölésre került, köztük
Mezőtúron a Városi Oktatási
Centrum (volt főiskola) kollégi-

adással, lelkiismeretesen tanított. A
munkája nem csupán kereseti lehetőség volt számára, hanem a szakma iránti elhivatottság, alázat, tenni
akarás és szeretet jellemezte azt.
Személyét nagy tisztelet övezte.
Dávid András 1935. szeptember
16-án, Mezőtúron született. A megélhetést biztosító föld szeretete és
tisztelete a családban érintette meg.
Édesapja, Dávid Zsigmond kisbirtokosként tartotta el feleségét és két
fiát, a kishéki tanyavilágban. A
Túlahéki iskolában korán kitűnt
óriási tudásvágyával és a hozzátársuló szorgalmával. Napi 16 kilométert kellett megtenni azért, hogy a
később megyeszerte nagy tekintélynek örvendő Páldi János tanító
úrtól elsajátítsák az életre szóló
ismereteket. 1951-ben már a városban kezdte meg középiskolai tanulmányait, mezőgazdasági gépészként, az akkor első évben indított
technikusi osztályban. 1955-ben
egyszerre érettségizett és képesítő
vizsgázott, kiváló minősítéssel.
Nagyon erős gyakorlati képzést is
kaptak, folyamatos tangazdasági
gyakorlaton vettek részt. Osztályuk
egy életen át összetartó közösséggé
fejlődött, melynek mozgatórugója
Dávid András volt. Ő szervezte meg
a jó hangulatú találkozókat, folyamatos kapcsolatban állt volt diáktársaival. A középiskola után 5 év
egyetem következett. A Gödöllői
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán

diplomázott 1960-ban. Első munkahelye Besenyszögön volt, az ottani
állami gazdaságban helyezkedett
el. Itt ismerkedett meg első feleségével (Majzik Margit), 1962-ben
született meg egyetlen fiuk, Andris.
Két év múlva volt középiskolai osztályfőnöke – Tóth István – hazacsábította Mezőtúrra, hogy tanárként
kamatoztassa tudását a technikumban. Szakmai tevékenységét mindvégig a mezőgazdasági munkagépek szerkezete és üzemeltetése közelebbről a szántóföldi növénytermesztése - terén fejtette ki, a
gyakori átszervezések miatt különböző névvel illetett tanszékek oktatójaként és vezetőjeként.
Kiemelt szerepe volt különösen e
szakterület oktatásában és fejlesztésében, a kutatómunka végzésében és szervezésében, az üzemi
kapcsolatok kialakításában és ápolásában, a tudományos diákköri és
más hallgatói tevékenység segítésében. Folyamatosan képezte magát,
1979-ben doktori címet is szerzett,
közben idegen nyelvet tanult.
Munkásságát több ízben rangos
kitüntetéssel jutalmazták. A nyugdíjazása után is számítottak rá
szakdolgozati konzulensként és
bírálóként. Örömmel vette át 2002ben a Pro Facultate díjat, mellyel a
munkahelyen működő kari tanács
köszönte meg hosszú, lelkiismeretes pedagógiai munkásságát.
Boldoggá tette, hogy 2010-ben az
aranydiplomáját, majd 2020-ban a

gyémántdiplomáját is átvehette.
Hallgatói így őrzik emlékét: ”dr.
Dávid András a joviális, csendes,
öreguras tanár úr, sok élettapasztalattal és kimeríthetetlen jó akarattal”. 1996-ban özvegyen maradt.
Magánya tompításához sok segítséget kapott barátaitól, munkatársaitól. Sőt újból rátalált a boldogság,
húsz évvel ezelőtt az elváltan és
magányosan élő Vermesné Baksa
Évával erősödött fel régi barátságuk, nagyszerű társra leltek egymásban, 2001-ben összeházasodtak. Korán elveszített egyetlen fia
emlékét két unokája ragaszkodásában és az ő sikereikben találta meg.
A sors ajándékának tekintette, hogy
még megismerhette dédunokáját is.
Évával kölcsönösen őszinte tisztelettel és szeretettel fogadták el egymás gyermekeit és unokáit, és
nagyon sok közös családi esemény
szerzett számukra boldogságot.
Aktívan teltek nyugdíjas éveik, rengeteget utaztak, a házaspár együtt
kereste fel Európa híres látnivalóit.
Új barátokra tettek szert, sok-sok
szép színházi- és koncertélményben volt részük, és minden nyarat a
Szelidi-tónál töltöttek.
dr. Dávid Andrást – szűk családi
és baráti körben - 2022. március
18-án kísérték el utolsó útján a
nagykörűi temetőben. Emlékét
kegyelettel megőrizzük.

uma. A fenti döntés értelmében
tájékoztatom Önöket, hogy a
közeljövőben
Ukrajnából
menekült családok (többségében nők és gyermekek)ideiglenes elhelyezésére kerülhet sor,
akiknek megsegítése emberi
kötelességünk.
Városunk
lakossága már többször megmutatta az összefogás erejét,
így most is számítok együttműködésükre, jó szándékukra. A
menekültek alapellátásához a
Kormány támogatást nyújt.
Ahhoz viszont, hogy itt tartózkodásukat
komfortosabbá
tegyük az alább felsorolt adományokat szívesen fogadjuk:
Törölköző, ágyneműhuzat,
működőképes mosógép és szárítógép, vízforraló, lázmérő,
táblagép/gyermekek online
oktatásához/, hűtőszekrény,
konyhai felszerelések (tányér,
kancsó, pohár, evőeszköz),

szárító állványok, zuhanyfüggönyök, partvis, seprű, lapát,
mikrohullámú sütő, vasaló,
vasalódeszka, mosogatóhoz
csepegtető tálca, szeméttároló
edény, tartós élelmiszerek:
zacskós leves, konzervek,
édesség, rágcsálni való, gyermekjátékok (pl. szabadtéri
játékok: labda, ugráló kötél,
tollasütő), színezők, színes
ceruza, filctoll, iskolai füzetek,
tolltartó, fájdalom- és lázcsillapító, köptető, görcsoldó – természetesen nem vényköteles,
pelenka, bébiétel, baba ápolási
cikkek, babakocsi, babaágy,
járóka, babakád, cumisüveg,
tisztálkodási szerek: tusfürdő,
folyékonyszappan, sampon,
fogkrém, golyósdezodor, fogkefe, wc papír, papírzsebkendő,
női higiéniai termékek, nedves
törlőkendő.
Kérünk mindenkit, hogy

csak a fentebb felsorolt, tiszta,
működőképes, használható
állapotú adományokat juttassák el a számunkra!
Felajánlásaikat a Városi
Oktatási Centrum volt tanügyi épületben adhatják le, a
magasföldszint 3. számú irodában (Mezőtúr, Petőfi tér
1.,bejárat a Petőfi út felől) a
következő
időpontokban:
minden héten, kedden és csütörtökön 13.00 és 16.30
között. Tájékoztatom Önöket,
hogy pénzadományt nem áll
módunkban elfogadni.
Amennyiben mégsem érkeznek városunkba menekültek,
akkor az összegyűjtött adományokat eljuttatjuk oda, ahol a
segítségre szükség van. Segítő
együttműködésüket előre is
nagy tisztelettel köszönöm!
Herczeg Zsolt
polgármester

Berczeliné Boldog Mária
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A Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgóinak
hazai mérkőzései:
04.30. 16:30 Mezőtúr – Rákóczifalva
05.15. 17:00 Mezőtúr – Kunhegyes
05.28. 17:00 Mezőtúr - Jászfényszaru

A civil szervezetek vezetői
mondhatták el véleményeiket

11

Születésnapi meglepetés
Ismét rendkívüli klubdélutánon
van túl a Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubja, ugyanis
Bíróné Pöszike, a citerásunk 80
éves születésnapját ünnepeltük. A
tavalyi évben erre nem volt lehetőségünk a pandémia miatt. Ezért a
lánya idén a 81-ik születésnapját
rendezte meg a hétfői klubdélutánunkra. Nagyon jól sikerült, örült
és nagyon meghatódott Pöszike a
meglepetéstől. A klubvezető,
Herceg Antal is mondott pár kedves
mondatot és Kun Peti is méltatta
munkásságát, úgy a klub részéről
és a dalkör részéről is, hiszen
nagyon hosszú ideje ő a dalkör
prímciterása. Minden klubtársunk
boldog születésnapot kívánt neki.
Végezetül a tavaly írt születésnapi köszöntő szóljon mindenkinek.
Boldog születésnapot mindenkinek! Kívánjuk, hogy legyen annyira jó a memóriánk, hogy a nehéz
időkben is emlékezzünk a jóra!
Csináljunk úgy, mint a napóra,
csak a derűs órákat számoljuk!
Kívánjuk, hogy mindig jöjjön,
amit szeretnénk megtanulni vagy
valaki, akit szeretnénk megismerni! Kívánjuk, hogy az életünk soha
ne jusson holtpontra. Élvezzük az
előttünk álló éveket! A mi életünk,

senki másé. A mi érzéseink döntik
el, mi a fontos és nem mások véleménye. Soha azelőtt még nem született hozzánk hasonló, így páratlanok vagyunk a magunk nevében! Mindig maradjunk meg
önmagunk, higgyünk magunkban, bízzuk magunkban! A fiatalság a lélek állapota, semmi köze a
korhoz. Hozzon a születésnapunk
még több örömet, mint az előző,
még több békét, még több szépséget, egészséget és még több szeretetet. Isten éltessen mindannyiunkat!
Tisztelettel és szeretettel, Ádám
Jánosné és a klub minden tagja

Találkoztak Mezőtúr Város
Önkormányzatának egykori dolgozói

Herczeg Zsolt polgármester,
Szűcs Dániel alpolgármester, valamint Bordács László a Közművelődési
és Sport KN Kft. ügyvezetője is
jelen volt a civil szervezetek vezetőivel szervezett találkozón.
Az évente megrendezésre kerülő
esemény meghatározó kapocs a
városvezetés és a civil szervezetek
tagjai között. Fontosnak tartom a
közös gondolkozást és azt, hogy

meghallgassuk egymás véleményét
– hangsúlyozta Herczeg Zsolt.
Az eseményen sok hasznos
javaslat és vélemény is megfogalmazódott emelte ki Szűcs Dániel.
A találkozón a városban zajló
fejlesztésekről és a jövőbeni tervekről is szó esett.
-szerk-

Herczeg Zsolt polgármester március 17-én, közösségi oldalán számolt
be arról, hogy az önkormányzatnál korábban dolgozó, nyugdíjas kollégákkal találkozott.
Az eseményen felidézték a régi emlékeket továbbá a város jelenlegi
helyzetéről is beszéltek.
Herczeg Zsolt kiemelte: jó érzés volt hallani, hogy az egykori kollégák
a mai napig nyomon követik a Mezőtúrt érintő történéseket.
A város polgármestere a közös ebédet követően köszönetet mondott
mindazoknak, akik el tudtak jönni a találkozóra.
- szerk-
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Bagdán Bálint
(Szértényi Emese)

Ács Zoé
(Ilyés Evelin)

Lukács Zoltán Nándor
(Pápai Alexandra)

Nagy Bence
(Mohácsi Viktória)

Dormán Éva
(Berecz Katalin)

Karácson Boglárka
(Karácson Németh Judit)

ELHUNYTAK
Balázs Béla élt 81 évet,
Matusek Zoltán élt 52 évet.
Nyugodjanak békében.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg

Tisler Izabella
(Benczér Nikoletta)

az újság szerkesztőségének.
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