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A munka ünnepe alkalmából 
idén is megszervezte a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. a 
Városi Majálist. A szervező kft. ez 
alkalommal is színes színpadi és 
kísérő programot sorakoztatott fel 
a kikapcsolódni vágyók számára
Szerda kora reggel már érkeztek az 
esemény helyszínéül szolgáló 
Erzsébet-ligetbe az árusok, vala-
mint a cégek és magánszemélyek, 
akik baráti főzőcskével tarkították 
május elsejét. Az ő szórakoztatá-
sukról Benedek Zsolt és társa har-
monikaszóval gondoskodott, így 
már a délelőtti órákban zeneszótól 
volt hangos a helyszín.
10 órakor a megszokott módon gép-
karneváli felvonulás indult a volt 
főiskolától, akik útja a Dózsa 
György útról a Kossuth térre veze-
tett, majd a Petőfi úton haladtak 
végig. Ez évben is többen kísérték 
figyelemmel a felvonulást, ahol 
mezőgazdasági gépek mellett, hin-
tósokkal, motorosokkal és kamio-
nokkal is találkozhattak. 

A ligetben a programok a tavasz és 
az újjászületés jelképének, a május-
fának felállításával kezdődött, 
melynek főszervezője a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubja volt. Herceg Antal klubelnök 
május elsejei gondolatai után Tóth 
Henrik a Mezőtúri Református 
Kollégium tanulójának visszaemlé-
kezése következett, felkészítő peda-

gógus: Molnár Anikó. Ezt követően 
Herczeg Zsolt Mezőtúr Város pol-
gármestere, majd Boldog István 
országgyűlési képviselő köszöntöt-
te a megjelenteket, végül Kun Péter, 
a klub szervező titkára anyáknapi 
gondolatai zárták a programpontot. 
A színpadon a Reni Zumba Dance 

tagjai mutatták be a latin táncokra 
épülő táncos fitness edzést, őket a 
KNER TSE társastáncosai követték. 
13 órakor – egy Mezőtúrra már 
régen várt előadó – a mulatós zene 
koronázatlan királya Kaczor Feri 
lépett színpadra, őt követte 2010 

legjobb férfi hangja: Kökény Attila.
A színpadi programok sorát a 
Mezőtúri Mazsorett Csoport fellé-
pése tarkította, majd a Mezőtúri 
Kutyakiképző Iskola növendékei 
kápráztatták el a közönséget. A 
tombola sorsolást sokan izgalom-
mal várták, hiszen olyan nyeremé-
nyek találtak gazdára, mint egy 
minisütő, 8 az 1-ben multifunkciós 
sütő és fődíjként egy erkélybútor-
szett. Az árusításban a Vivace 
Kamarakórus volt segítségünkre, 
akik munkáját ezúton is köszönjük. 
Az izgalmas perceket követően 
Koós Rékával lazíthattak a jelenlé-
vők, majd Petróczki Csaba díjnyer-
tes nótaénekes folytatta a zenés 
blokkot. 
A napot a többszörös arany- és pla-
tina minősítésű nagylemezek szer-

zője, a „mulatós-dance” műfaj kép-
viselői, a Dupla KáVé és Köteles 
Cindy műsora zárta.
A nap folyamán a színpadi progra-
mok mellett kísérő eseményeink is 
voltak; a gyermekeket ingyenes 
fajátszóház és fakörhinta várta. A 
Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattay 
Antal Területvédelmi Ezred 68-as 
Horgos Dezső Területvédelmi 
Zászlóalj és a Jászkun Magyar 
Királyi Hadikultúra Alapítvány, 
valamint a Mezőtúri Járás Önkéntes 
Területvédelmi Tartalékos Század 
sátránál a toborzás és a különböző 
szolgálati formákról való tájékozta-
tás mellett akadálypálya várta az 
érdeklődőket. A Reiki sátorban 
masszázzsal, arcmasszázzsal, népi 
csontkovácsolással, sorselemzés-
sel, reiki kezelésekkel várták az 
érdeklődőket. Külön öröm, hogy a 
szolgáltatásokat minden eddiginél 
többen igénybe is vették. 
A változó időjárás ellenére egész-
nap telve volt a sátor, amelynek mi 
szervezők örültünk a legjobban. 
Köszönjük mindenkinek, hogy 
velünk tartottak. 
Örömmel köszöntöttük a vidékről 
érkező vendégeinket, többek között 
Kecskemétről, Budapestről, 
Hódmezővásárhelyről, Berettyó-
újfaluról, Túrkevéről, Gyoma-
endrődről.
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 
további rendezvényeinkre!

Bodor Márti

Színes május elseje

Mezőtúr Város Önkormányzata és 
a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezésében 2019-ben is meg-
rendezésre került a Kun 
Emléknap alkalmából tartott 
városi ünnepség. 
Április 6-án a Túrkevei út mellett 
található Kun Emlékhelynél emlé-
kezhettek meg a kilátogatók kun 
örökségünkről. Mezőtúr város 
Önkormányzata nevében Batta 
Attila Viktor a város alpolgármeste-
re köszöntötte a megjelenteket. Ezt 
követően a Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola dob tanszakának 
műsora következett. Borsi Bence és 
Juhász Olivér marimbán, míg taná-
ruk Domoki Soma Levente dobon 
játszott. Ezt követően Nagy András 
kunkapitány mondta el emlékező 
gondolatait közös történelmi múl-
tunkról, gyökereinkről. Az esemé-
nyen részt vett a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Kormányhivatal, 
Mezőtúri Járási Hivatal részéről 
Rácz Péter Béla hivatalvezető és 
Györfi Sándor Munkácsy- és 
Kossuth–díjas szobrászművész, a 
Kun szobor alkotója is. A megemlé-
kezés a lélekszalagok elhelyezésé-
vel zárult. 

Csurgó-Veres Nikoletta

Kun Emléknap

www.mkskft.hu

Köszönjük támogatóink, segítőink munkáját:
- Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., Magyar Vöröskereszt, Városi 
Polgárőr Egyesület, Magyar Honvédség 2. Vitéz Vattai Antal 
Területvédelmi Ezred 68-as Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalj, 
Jászkun Magyar Királyi Hadikultúra Alapítvány és a Mezőtúri Járás 
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Század, Baracsi Paletta, Szebik 
2001 Kft., Harmat Tüzép, a Vivace Kamarakórus, a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klubja, KNER TSE, Reni Zumba Dance, Mezőtúri 
Mazsorett Csoport, Mezőtúri Kutyakiképző Iskola, Pályi Gerda és csa-
pata, Kovács Mihály, valamint köszönjük a főzésben és a gépkarnevá-
lon való részvételt.
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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:
•	 május 19., június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., 

október 13., november 17., december 15. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709 
     Boldog István

országgyűlési Képviselő

Mezőtúr város képviselő-testülete 
2019. április 25-én tartotta meg 
soros nyilvános és zárt ülését, 
melyen közel húsz előterjesztés-
ről tárgyaltak. Herczeg Zsolt pol-
gármester és Batta Attila Viktor 
alpolgármester sajtótájékoztató 
keretein belül számolt be az ülés 
legfontosabb napirendi pontjai-
ról.
- Május 31-ig kell az Önkormányzat 
gazdasági társaságainak az elmúlt 
évi mérlegét lezárni, így a 
Mezőtúri Ipari Park Kft. 2018. évi 
éves beszámolójáról, és 2019. évi 
üzleti tervéről tárgyaltak a képvi-
selők áprilisban. Mit tudhatunk a 
részletekről?
H.Zs. : - A Mezőtúri Ipari Park Kft. 
ügyvezetője az előző hónapban 
benyújtotta az anyagot.  Az előter-
jesztést a képviselő-testület megtár-
gyalta és az éves beszámolót, vala-
mint az üzleti tervet is elfogadtuk. 
Pozitívumként fontos megemlíteni, 
hogy az elmúlt években a kft. egyre 
több adásvételi szerződést kötött 
meg. Az előző hónapban önkor-
mányzatunk is eladott egy 4,6 hek-
táros területet egy cég részére, 
ugyanis az Ipari Park húsz hektár-
nyi területe  még mindig önkor-
mányzati tulajdon és szántóként 
van nyilvántartva. Bízunk abban, 
hogy további érdeklődők is lesz-
nek.
Az Ipari Parkkal kapcsolatban fon-
tos kiemelni azt is, hogy hamaro-

san elkezdődik az a közbeszerzési 
eljárás, amely az Ipari Park terüle-
tén  megvalósítandó fejlesztés kivi-
telezőjét fogja kiválasztani. Egy 430 
millió forintos projekt valósul meg, 
mely keretében minden alapinfra-
struktúra kiépül majd. A fejlesztés 
részeként egy Szolgáltatóház is 
épül, amely kiszolgálja majd az ott 
működő cégeket, illetve új befekte-
tő jelentkezése esetén különböző 
szolgáltatásokat nyújt. 
- Az önkormányzat tulajdonában 
lévő Mezőtúr, belterületi 414 
hrsz-ú, Kossuth Lajos út 23. szám 
alatti ingatlan(„Zöldkereszt”) 
értékesítéséről is szó esett az ápri-
lisi ülésen. Milyen döntés szüle-
tett?
H.Zs. : - Az ingatlant jelenleg a 
Magyarok Szövetsége Mezőtúri 
Szervezete bérli. A bérlő kisebb-
nagyobb átalakításokat elvégzett 
rajta, azonban nem használják ki 
az épületet. Az ingatlan vonatkozá-
sában vételi ajánlat érkezett 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
részére. Ennek következtében a 
képviselő-testület azt a döntést 
hozta, hogy az ingatlant pályázat 
útján kívánja értékesíteni. 
- Beszámolót hallgathatott meg a 
testület a Mezőtúri Rendőr-
kapitányság 2018. évi tevékenysé-
géről, a közbiztonság érdekében 
végrehajtott intézkedésekről. 
Mit tudhatunk a közbiztonság 
helyzetéről Mezőtúron?

B.A.V. : - Mint minden esztendő-
ben, így idén is nagyon szép és tel-
jes beszámolót kaptunk a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság előző évi tevé-
kenységéről. A beszámolóban sze-
replő adatok nagyon bíztatóak, 
hiszen a felsorolt információkból 
egyértelműen látszik, hogy az 
összes regisztrált bűncselekmény, a 
közterületen elkövetett bűncselek-
mények és a kiemelten kezelt bűn-
cselekmények száma csökken, 
ezáltal a lakosok közbiztonságérze-
te is javul.  Ezúton szeretnék köszö-
netet mondani és további jó mun-
kát kívánni a kapitány úrnak, illet-
ve a városban és a határnál szolgá-
latot teljesítő minden rendőrnek. 
- A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésé-
nek következményeiről szóló 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról is tárgyalt a testület. Miért 
volt szükség a módosításra?
B.A.V. : - A rendelet módosítása 
azért vált szükségessé, mert sajnos 
városunkban sokan nem tartják 
rendben a portájukat, nem vágják 
le a füvet, vagy az állattartásban 
követnek el különböző szabályta-
lanságokat. Többször előfordult 
már, hogy hiába büntette meg őket 
az Önkormányzat, ez a büntetés 
behajthatatlanná vált. Az utóbbi 
időben lehetőség nyílt arra, hogy a 
NAV is részt vegyen ebben a behaj-
tásban. Ezáltal módosítottuk a ren-
deletet, így a jövőben a Nemzeti 

Adó - és Vámhivatal is behajthatja 
ezeket a büntetéseket. Ezzel nem a 
megfélemlítés a célja az önkor-
mányzatnak, hanem az, hogy min-
den lakos tartsa rendben és tisztán 
a portáját, valamint tartsa be azokat 
az együttélési szabályokat, amelye-
ket ő is elvár a szomszédjaitól. 
- A legutóbbi ülésen szó esett a 
Települési Értéktár Bizottság elnö-
kének személyében bekövetkezett 
változásról is. Mit tudhatunk 
erről?
B.A.V. : - A Települési Értéktár 
Bizottság Szabó András elnökleté-
vel működött, melynek tagjai 
Patkós Éva, Kudlacsek Zsigmond, 
Pusztai Zsolt és Musulin Kornélia 
Mária. A közelmúltban elnök úr 
egészségügyi problémákra hivat-
kozva lemondott tisztségéről. A 
javaslatok alapján Berczeliné 
Boldog Máriát választotta meg a 
testület az Értéktár Bizottság új 
elnökének.Úgy gondolom, kiemelt 
feladata van a Bizottságnak, hiszen 
nagyon fontos, hogy értékeinket, 
hagyományainkat őrizzük, ápoljuk, 
megéljük és továbbadjuk az utókor-
nak. 
Ezúton szeretnék sok sikert kívánni 
az új elnök és a tagok munkájához. 

Csurgó-Veres Nikoletta

Megkérdeztük…
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A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	május 29. 8-13 óra
•	 június 26. 8-13 óra
•	 július 24. 8-13 óra
•	 augusztus 11. 9-14 óra 

Túri Vásár
•	 augusztus 28. 13- 17 óra
•	 szeptember 25. 8-13 óra
•	október 2. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
•	november 27. 8-13 óra
•	december 18. 8-13 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar 
Vöröskereszt

Véradás 2019

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfor-
dulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, belte-
rületi 414 hrsz-ú, Mezőtúr, Kossuth Lajos út 23. szám alatti 963 m2 nagysá-
gú „egészségház” megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető: 
2019. május 13-16-ig
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7. 
szoba
A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon
Az ingatlan megtekinthető: a helyszínen 2019. május 16-án, csütörtökön 
17.00 -18.00 ig.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. május 24. (péntek) 12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az 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 
ajánlat/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. április 25-ei soros nyilvános ülé-
sén önkormányzati rendeletet alkotott
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
következményeiről szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendeleté-
nek módosításáról
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2019. április 29.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

A Store Insider szaklap immáron V. 
szakmai konferenciáját tartotta a 
miskolctapolcai Avalon Resort&Spa-
ban 2019. április 25-én. A rendez-
vény szakmai partnereként közre-
működő Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal külön elismerés-
sel és kitüntetéssel illette a Túri 
Kamra helyi termékek népszerűsí-
tése érdekében végzett kimagasló 
tevékenységét. 
2018-ban a hajdani „Mezőtúri 
Főiskolán” a 2018. évi Hungarikum 
pályázatnak köszönhetően TÚRI 
KAMRA néven létrehoztuk a helyi 
értékeinkből álló bemutató teret. 
Az üzlet létrejöttét közel 5 éves 
szakmai, hálózatépítő, vidékfejlesz-
tési munka előzte meg.

Polcainkat helyi ős-és kistermelők 
termékei színesítik: házi kolbász, 
szalonna, sajt, túri perec, puffasz-
tott gabona, méz, lekvár, szörp, ros-
tos levek, tészták, fűszerek, sava-
nyúságok, befőttek, stb. A Túri 
Kamra jelentős hatással bír a térség 
agráriumára, hiszen egyetlen vidéki 
boltként a közeli bivaly üzemtől 
bivaly sajtokat, túrót veszünk át és 
értékesítünk. Palettánkon fellelhe-
tők a helyi fazekasok, szőnyegszö-
vők, mézeskalács díszítők, hímzők, 
méhészek tárgyi alkotásai is. 
„Helybe visszük a helyit” progra-
mot indítottunk abból a hosszútávú 
célból, hogy a nyomon követhető, 
egészséges élelmiszerek a lehető 
legtöbb megyei lakos számára is 
elérhetővé váljanak. Jó gyakorlat-

ként, a hatósági engedélyek kerete-
in belül havi rendszerességgel mini 
vásárt tartunk a Hetényi Géza 
Megyei Kórház, Mezőtúr Város 
Önkormányzat és a Syngenta Seeds 
Kft. vetőmagüzem dolgozói számá-
ra. 
Több éves szakmai munkánkat elis-
merve Dr. Bene Ildikó a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 
Géza Kórház belgyógyász főigazga-
tója, megyénk volt kormánybiztosa 
és Pallóné Dr. Kisérdi Imola az 
Agrárminisztérium Piacszervezési 
Főosztály Földrajzi Árujelzők 
Osztályának osztályvezetője védnö-
ki szerepet vállaltak a Túri Kamra 
fejlesztésében.
Az út, melyen haladunk meglehető-
sen „rögös”. Kizárólag kitartó mun-
kánknak, termelőinkkel, néhány 
helyi vállalkozóval, szakmai együtt-
működő partnereinkkel folytatott 
kölcsönös együttműködésünknek 
köszönhetően értük el az eddigi 
sikereinket. Bizalmukat ezúton is 
köszönjük szépen. A főiskola épü-
letében maradva hamarosan bővít-
jük üzletünket. 
Kézműveseink, gazdáink nevében 
is ezúton szeretnénk megköszönni 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármesterének elismerő szavait, 
támogató együttműködését. 
Munkájához jó egészséget, kitartást 
kívánunk! 
Külön köszönöm kollégáim Nagy 
Flóra, Takács Margit, Legezáné 
Arany Éva és Triolo Zsanett szívből 
jövő munkáját.
Igény szerint szívesen szállítunk 
házhoz, cégekhez termékeket, aján-
dékcsomagokat, illetve szívesen 
tartunk bemutatókat, kóstolókat. 
Elérhetőségeink:
Mi hiszünk abban, hogy „Mezőtúr 
értéke, közösségünk ereje”. 
Látogasson el hozzánk a főiskolára, 
legyen ön is elégedett vevőnk.
Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. 
hajdani főiskola
Tel: +36-70-278-5411
E-mail: turikamra@gmail.com
Web: http://turikamra.hu
Facebook: https://www.facebook.
com/ turikamra
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
8:00-18:00-ig, szombaton 8:00-
12:00-ig

Dr. Barancsi Ágnes 
a Túri Kamra megálmodója

„Az év boltja 2019” országos rangú díjat nyert 

a Túri Kamra 
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A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár kilencedik alka-
lommal rendezte meg az 
Óperenciás Bábfesztivált! 
Köszönjük szépen azoknak a 
bábos csoportoknak, akik elfo-
gadták meghívásunkat, felkészül-
tek és elhozták közénk kedves 
történeteiket! Nagy-nagy elisme-
rés illeti a felkészítő pedagóguso-
kat, hogy ebben a túlzsúfolt, digi-
talizált világban is rá tudják 
venni a gyerekeket, hogy bábo-
zással foglalkozzanak szabadide-
jükben!

A fellépőkön kívül több mint két-
száz néző tekintette meg az előadá-
sokat.
Nyolc bábcsoport műsorára került 
sor ezen a rendezvényen, s a zsűri 
döntése alapján a „Legjobb elő-
adás” képviseli megyénket június 
elején Egerben az Országos 
Bábfesztiválon!
A szakmai zsűri döntése alapján 
ebben az évben a következő ered-

mény született:
„A legjobb előadás” –Varázsparaván 
bábcsoport, Mezőtúr
„A legszebb látványvilág” –
Epreskert i  bábcsoport, 
Kunszentmárton 
„ A legjobb rendezés” –Bóbita báb-
szakkör, Kisújszállás
„A leghitelesebb előadás”-Kalász 
szakkör, Mezőtúr
„A legkülönlegesebb technika” 
„Csiribiri” báb- és homokrajz cso-
portja, Tiszaföldvár
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
különdíját a szolnoki Csibészke 
bábcsoport érdemelte ki.
A Karcagi SzC Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma különdíjasa pedig a 
mezőtúri Varázsparaván bábcso-
port lett!
Szívből gratulálunk!
Köszönjük a támogatást Mezőtúr 
Város Önkormányzatának, a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nek, a 
Karcagi SzC Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiumának, Kecséné Varga 
Ildikónak, a Szebik 2001 Kft.-nek, a 
Mentész Zrt.-nek, és a LEDFAK 
Kft.-nek!

A könyvtárosok

Óperenciás Bábfesztivál

BERETTYÓ KUPA 2019 – SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY

Időpont: 2019. június 1. szombat, 10.00-24.00
Helyszín: Mezőtúr, Hortobágy-Berettyó Főcsatorna, Kikötő

A helyszínen reggel 10 órától várjuk 16-20 fős kezdő, amatőr és profi csa-
patok jelentkezését három kategóriában: női, férfi és vegyes legénység. Az 
alábbi elérhetőségeken lehetőség van az előzetes jelentkezések leadására.
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364
Ha élvezni akarják a vízen suhanás élményét, az evezés örömét, a barátok-
kal való együttlétet, akkor bátran jöjjenek, ígérjük felejthetetlen pillanatok-
kal gazdagabban fognak hazatérni.

Napközben lehetőség nyílik kézműveskedésre, csillámtetoválás készítteté-
sére.
Délután „EAST FEST” vetélkedőre kerül sor, ahol napi jegyeket lehet 
nyerni a fesztiválra, majd az eredményhirdetés következik. A nap végén 
Mezőtúr szülőttje hazatér azaz MR Rick lép fel, mely után éjfélig tartó tán-
colás veszi kezdetét DJ Henrik közreműködésével.

Mindkét eseménnyel kapcsolatos további információk kérhetők:
Szűcs Lajos 06-20/419-42-42, Szűcs Dániel: 06-20/55-88-364, www.
mezotur.hu, www.mezoturistak.hu

Szeretetettel várjuk Önöket! 
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány 

és Mezőtúr Város Önkormányzata

Meghívó

Ezúton hívjuk meg tisztelettel 
Kórózs Lajos (MSZP) ország-
gyűlési képviselő európai uniós 
kampányának fórumára.

Címe: Bérek,nyugdíjak,megélhetés
Helye: Mezőtúr, Közösségi Ház 
Szabadság tér  17. 124-es terem
Időpont: 2019. május 13. (hétfő) 
17:30

Mezőtúri MSZP
 alapszervezete

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.

Kedves Gyerekek, 

Fiatalok!
A Mezőtúri AFC Tenisz Szakosztálya 
szeretettel várja a tenisz sport iránt 
érdeklődő fiatalokat. 

Érdeklődni lehet telefonoon mun-
kaidőben (7:00 - 14:30) a 06-56-350-
973-as, vagy a 0630-978-7275-ös 
telefonszámon, továbbá e-mailben 
a tenisz.mafc@gmail.com címen.

Mezőtúri AFC 
Tenisz Szakosztály
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
méltán büszke az óvodai intézmé-
nyeire, hiszen a gyermekek környe-
zettudatos magatartásának megala-
pozása és az élményalapú tevé-
kenységek során elért eredménye-
inknek köszönhetően minden 
óvoda „Zöld Óvoda” címet visel. 
2016-ban a „Magyarország legszebb 
konyhakertjei” programon közös-
ségi kategóriában II. helyezést értek 
el. Minden évben részt vesznek a 
„TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” című akción. 

A kiváló eredmények sorát foly-
tatva az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által 2018-ban meg-
hirdetett pályázat feltételeinek 
megfelelve „Komplex környezettu-
datos nevelés és szemléletformálás 
a túri óvodákban” címmel nyert 

pályázatot Mezőtúr Város 
Önkormányzata. A projekt hiány-
pótló szerepet tölt be a térségben, 
hiszen Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében nincs szelektív hulladék-
gyűjtésre épülő komplex játékud-
var és hozzá kapcsolódó program 
elempark. A pályázat megvalósítá-
sának célja, hogy játékos formában 
ismertesse meg az óvodás gyerme-
kekkel, nevelőikkel, családtagjaik-
kal a szelektív hulladékgyűjtés fon-
tosságát, a keletkezett hulladékok 
újrahasznosításának lehetőségeit, 
jó praktikáit. 

Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának égisze alatt jelenleg 
öt mezőtúri és a mesterszállási 
óvoda működik. Minden intéz-
mény udvarán hamarosan szelektív 
hulladékgyűjtésre, komposztálásra 
ösztönző, rajzokkal, képekkel 
illusztrált bemutató táblákat 
helyeznek el a gyerekek szemma-
gasságban. Komposztládák, szelek-
tív hulladéktárolók és készségfej-
lesztő játékok beszerzése is segíti a 
tudásanyag elsajátítását. 
Pedagógusok és a témában jártas 

szakemberek bevonásával, gyer-
mekrajzzal illusztrált cél tematizált 
mesekönyv, feladatgyűjtemény 
készült. A pályázat mintegy 100 fő 
óvodás gyermek számára teremtett 
lehetőséget a kétpói hulladéklerakó 
tanösvény megtekintésére. 

A kivitelezésért szeretnénk 
köszönetet mondani a Karcagi 
Szakképző Centrum Mezőtúri 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
intézmény igazgatójának Korom 
Endrének, a nyomdai munkák 
tekintetében Hernyák Gábor infor-
matikusnak és az Actor Kft.-nek. 

Külön köszönet illeti a szakmai 
megvalósítók munkáját: Kontér 
Béláné intézményvezető, 
Beregszászi Ildikó, Ágoston 
Fruzsina, Bartáné Horváth Edina, 
Tóth Klára óvodapedagógusok. 
Szarka Imréné nyugalmazott óvo-
dapedagógus, Tóth Tamás okl. öko-
lógus és Dr. Barancsi Ágnes okl. 
agrármérnök.

Mezőtúr Város 
Önkormányzata

Példaértékű Öko tanudvar épül a „túri óvodákban” Meghívó

Ezúton hívjuk meg tisztelettel 
Kovács László az MSZP volt 
elnöke, egykori európai uniós 
biztos európai uniós kampányá-
nak fórumára.

Címe: Az európai parlamenti válasz-
tás jelentősége hazánkban

Helye: Mezőtúr, Közösségi Ház 
Szabadság tér  17. 124-es terem
Időpont: 2019. május 23. (csü-
törtök) 17:00

Mezőtúri MSZP 
alapszervezete

A Térszínház látogat el Mezőtúrra 
május 18-án. Városunkban 
Páskándi Géza : A vigéc című elő-
adását tekinthetik meg az érdek-
lődők 18 órától. A Térszínház 
munkájáról Bucz Hunor Jászai 
Mari-díjas  rendezőt, a színház 
alapítóját, igazgatóját kérdeztük.

- Mit tudhatunk a társulatról? 
Hogyan tudná bemutatni a 
Térszínház munkásságát?
B. H. : - A Térszínház idén ünnepli 
megalapításának 5o. évét. Ez egy 
emberöltő. Minden viszontagságá-
val és örömével egyetemben.
Amatör színjátszó csoportként 
kezdtük, ma  önálló jogi személy-
ként, pályázati színházként, állan-

dó hellyel és társulattal működünk.  
Alkotó műhelyünk elsődleges fel-
adatának tekinti a magyar nyelv 
művelését. A színjáték a sokoldalú 
kommunikáció művészete, ezért 
különösen meghatározó  anyanyel-
vünk drámaisága. A kukucskáló 
színházzal szemben az átélhetőben 
hiszünk, a leselkedő nézővel szem-
ben pedig az együtt alkotóban. A 
klasszikus szerzők is kortársakká 
lesznek, ha közös élménnyé vál-
nak, és a kortársak is avittak, ha 
gyorsan romló divatcikkek. A 
művészet és a művészetpedagógia 
szoros együttműködését tartjuk  
szem előtt, a legjobb külhoni és 
hazai alkotók alapján.  Szophoklész 
és Bornemisza, Moliére és Just 
Zsigmond, Gordog Craig és Németh 
Antal, Grotowski és Paál István 
munkálódása példázzák ezt. A 
színház ne kikapcsolódást nyújt-
son, hanem bekapcsolódást, ne 
felejtést, hanem ráeszmélést. 
- Mely előadások futnak jelenleg 
a Térszínházban?
B. H. : Műsoron tartott darabjaink 
változatos kínálatot adnak. 
Gyermekek és családok öröme 
Weöres Sándor A holdbeli csóna-
kos, valamint önálló fejlesztésű 
darabjaink Pinkó és a 

szegényember- bukovinai népmese 
és a Magyarföldi szentek , a legen-
dáink alapján, a Karácsonyi miszté-
rium pedig népi színjátékunk és a 
regölés szakralitása szerint. 
Bornemisza Magyar Elektrája  
eladásában a biomechanika és azn 
elektronikus inspiráció vezeti a szí-
nészeket, a Szophoklész Antigonéja 
pedig az Arisztokletesz dramaturgi-
áját követve maszkos játék. Moliére 
maisága és Páskándi Géza egymás-
ra találnak a polgári eszmék és 
manipulációk útvesztőiben. Hervay 
Gizella szenvedélyes és markáns 
lírája a zsoltárok és népdalok mély-
ségével szakrális üzenet hitetlenke-
dő világunkban.
A művészetben elvetjük a korosztá-
lyi és szociális gettókat. Nem 

gügyögni kell és tetszelegni, hanem 
játszótársnak, alkotótársnak tekin-
teni a közönséget. Ezért a népszín-
házi formák és kifejezés a célunk. 
Zárt térben és a szabadban egy-
aránt játszunk, Óbudán a kamara-
színházunkban és utaztatva itthon 
és külhoni magyaroknak
A közelmúltban Ön Jászai Mari 
díjat vehetett át, amelyhez először 
is szívből gratulálunk. Mit jelent 
Ön számára ez az elismerés? 
B. H. : Jászai Mari nagysorsú 
asszony volt, és az a művész, aki a 
nemzet művelődését szolgálta min-
denek felett. A róla elnevezett díj 
számomra megtisztelő.  

-Szerk.-

Újabb színházi előadás Mezőtúron
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Új rovatukban olvasóink memóri-
ájának 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 ötéveket. 
Ezúttal az 1989. és 2014. között 
május közepén történtek kerültek 
az időutazásos rovatba.  
30 éve – 1989. május közepén – 
Mezőtúr ismét házigazdája volt egy 
nemes iskolai tudásfejlesztő prog-
ramnak, miután otthont adott a 
Hermann Ottó nyomában elnevezé-
sű természettudományos vetélke-
dőnek. A versengést megyei szinten 
immár harmadízben rendezték 
meg a nagykunsági települések 
tanulói számára, a szervező szere-
pét a 2. sz. Általános Iskola vállalta 
magára. A vetélkedő elméleti részé-
ben Tóth Albert – a hazai környe-
zetvédelem elismert szakembere - 
hat fordulón keresztül tesztelte 
Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Mezőtúr,Törökszentmiklós és 
Túrkeve 6. osztályos általános isko-
lások felkészültségét. Majd a körös-
völgyi természetvédelmi területet 
járhatták végig a résztvevők, amely-
nek során az értő kalauzolásnak és 
a nyitott szemeknek köszönhetően 
jellegzetes növénytársulásokat 
figyelhettek meg. A peresi bemuta-
tóháznál a gyakorlati feladatok 
kerültek sorra, és igen szoros küz-
delemben dőlt el a végső sorrend. 
Az első Kisújszállás csapata lett, 
mindössze egy ponttal megelőzve 
Mezőtúr iskolai csapatát. Ennek a 
vetélkedőnek természetesen nem 
volt vesztese, hiszen az ifjú bioló-
gusok közül mindenki gyarapíthat-
ta kisebb-nagyobb mértékben a ter-
mészet és az élő környezet iránti 
ismereteit. A legjobbak a tárgyi elis-
meréseken túl egy jutalomtáboro-
zásra szóló meghívóval térhettek 
haza.

25 éve – 1994. május 9-én – az MTI 
adta tudtul, hogy a nagy múltú és 
világszerte ismert nagykunsági 
kerámia és általában a térség faze-
kas népművészetének jövője érde-
kében CeramicaCarpatica néven 
alapítvány hoztak létre, amelynek 
székhelye a mezőtúri múzeum lett. 
A kezdeményezés céljaként azt 
határozták meg, hogy a kerámiából 
készített népművészeti és egyéb 
alkotások mindenki számára hoz-
záférhetővé váljanak. Az alapítvány 
feladatai között megjelölték az 
egyebek mellett időszaki és állandó 
kiállítások szervezését, szimpóziu-
mok megtartását, valamint tanul-
mányutak kezdeményezését. 
Kiemelt teendőként jelezték, hogy 
az 1996-os budapesti világkiállítás-
hoz való csatlakozásként a térség-
ben kívánják megrendezni a 
Kárpát-medence a kerámiaművé-
szetben című nagyszabású kulturá-
lis seregszemlét. (Sajnálatos, hogy 
a budapesti expo végül nem való-
sult meg, és gazdagítására tervezett 
mezőtúri terv sok másik mellett - 
nagy hazafias költőnk szavait idéz-
ve - „füstbe ment”.) 
20 éve– 1999. május 17-én - találó 
címmel jelent meg a Jász-Nagykun-
Szolnok megye napilapja egy mező-
túri hír kapcsán: Intenzív osztállyal 
a túlélésért. Alább az újság tudatta 
az olvasóval, hogy számos vállalko-
zó, magánember és három telepü-
lés (Gyomaendrőd, Túrkeve és 
Mezőtúr) önkormányzata anyagi 
áldozatvállalásának eredménye-
képpen intenzív osztállyal bővült a 
mezőtúri kórház. A bővítést öröm-
mel méltatók emlékeztettek arra: a 
mezőtúri gyógyító intézményt az 
1990-es évek elején még a megszű-
nés réme fenyegette, most viszont a 
közadakozás révén egy új osztállyal 
gyarapodhatott. A megjelentek 
ezután meggyőződhettek arról, 
hogy milyen korszerű berendezé-
sek vigyáznak majd a betegek életé-

re az intenzív részlegen az oda 
kinevezett dr. Ódor István irányítá-
sával.   
15 éve - 2004. május 22-én - az Új 
Néplap Megyei Tükör című rovatá-
ban számolt be arról, hogy Szőke 
Barna 62 éves helyi kerékpáros tel-
jesítette nem mindennapi vállalá-
sát. Mint a Mezőtúr és Vidéke idei 
8. lapszámának Visszapillantó 
rovatában megemlékeztünk róla: a 
sportember május 1-jén indult el 
szülővárosából Mezőtúrról, hogy 
egészen Brüsszelig kerékpározva 
fizikai teljesítményével emlékeze-
tessé tegye hazánk európai uniós 
csatlakozását. (Mezőtúron ezen a 
napon látványos és szórakoztató 
programot rendeztek az unióba 
való belépés kapcsán.) Nos, Szőke 
Barna május 17-én szerencsésen 
megérkezett Brüsszelbe, az Európai 
Unió központjába. Az Európai 
Parlament épületénél, majd a 
thüringiai irodában Dr. Braun 
Gyula, a Magyar Régiók Brüsszeli 
Képviseletének vezetője és Dr. Paul 
Brockhausen, a Thüringiai Iroda 
brüsszeli vezetője fogadta és 
köszöntötte a több mint két hétig 
tekerő kerékpárost. Talán leírni 
sem kellene: természetesen a gratu-
lációkból is bőven kijutott Szőke 
Barnának. 
10 éve – 2009. május 25-én – egy 
mezőtúri diák országos sikeréről 
tudósította a megyét az Új Néplap. 
Nevezetesen arról, hogy Polgár 
Péter, a mezőtúri Teleki Blanka 
Gimnázium végzős tanulója egy 
novellapályázat győztese lett, ame-
lyet a budapesti Amerikai iskola írt 
ki szabad témaválasztással. A túri 
diák az esélyegyenlőséget dolgozta 
fel az írásában, gondolván arra is, 
hogy az amerikaiak körében fontos 
és népszerű a téma. A novellapályá-
zat első helyezettje akkor úgy nyi-
latkozott, hogy az írás csak hobbi 
számára, afféle kiegészítő tevé-
kenység, mert az igazi cél, a tervek 

és az álmok terepe számára a kül-
politika és a diplomácia. Egy novel-
la tartalmát nyilván lehetetlen visz-
szaadni egy újságcikk keretei 
között, erre a megyei médium is 
csak kisebb idézetekkel próbálko-
zott. (A Mezőtúr és Vidéke pedig 
egy kéréssel próbálkozik kérdés 
formájában. Kedves Péter!  Ha olva-
sod e sorokat, kérjük, írj pár sort 
arról, miként sikerült terveid valóra 
váltása?) 
5 éve - 2014. május 17-én – az MTI 
beszámolója szerint újabb múltat 
idéző kezdeményezés született 
Mezőtúron.  Régi bélyeges téglák 
százait teszik közszemlére, hogy 
emléket állítsanak a település vala-
ha nevezetes iparágának, a tégla-
gyártásnak. Mezőtúron ugyanis 
már az 1600-as években épültek 
olyan vízimalmok, amelyeknek tég-
lából készült a fala, a 18. és 19. szá-
zadban pedig több téglagyár is 
működött a településen. A tégla-
gyártás annak köszönhette több 
évszázadon át tartó virágzását, 
hogy a térségben nagyon jól meg-
munkálható agyagot rejtett a föld. A 
téglárium kiállítási anyaga Szabó 
András, a helyi helytörténeti egye-
sület elnöke gyűjtőszenvedélyének 
köszönhető, aki hosszú évek alatt 
kísérte figyelemmel a régi házak 
lebontását, és a bontott anyagból 
mentette ki a számára becses dara-
bokat. A kollekció legrégebbi téglá-
it a 17. században égették, és azért 
hívják azokat bélyegesnek, mert a 
gyártók rányomták saját pecsétjü-
ket a későbbi beazonosíthatóságért. 
A téglárium létrehozásához az 
önkormányzat két helyiséget bizto-
sított, miáltal a város egy újabb, a 
turistákat csalogató kuriózummal 
gazdagodott.
A Visszapillantó az MTI, a Szolnok 
Megyei Néplap, illetve Új Néplap és 
lapunk szemlézése nyomán 
készült.

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgó csapatának 

tavaszi hazai mérkőzései:

Május 12. 17,00 óra MAFC - Jászfényszaru VSE
Május 18. 17,00 óra MAFC - Rákóczifalva SE
Május 26. 17,00 óra MAFC - Törökszentmiklós SE
Június 01. 17,00 óra MAFC - Tiszafüredi VSE

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
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Harmadik alkalommal járt ismét 
Szolnokon az évente megrende-
zett buszkirándulásunk alkalmá-
val a KÉPKÖR (Képzőművészeti 
Szakkör) és néhány taggal a 
K-ART(Külvárosi Art) vizuális 
szakkör. Mindkét formáció a 
Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészet i 
Iskolatehetségműhelye.

Pár érdekesség, amely fűszerezte 
tanulmányutunkat: nagy örömünk-
re találkoztunk a művek megtekin-
tése közben a „Türelemüveg” 
mezőtúri kiállítás (2019.jan. 17.) 
alkotójával, Dr. Keresztes Károllyal. 
Bejártuk a szolnoki Tiszavirág 
hidat, és néhány röpke percre meg-
álltunk az új Reptárnál is. „Nem 
tudni, miért”, de a fáradtság min-
den jele elillant a gyerekekből, ami-
kor a program befejezésekor az 
eddigi jó szokásunkat megtartva, 
most is ellátogattunk egy cukrász-
dába…
2007-ben utaztunk el először a 
szakkörrel Szolnokra, és akkor is 
Munkácsy Mihály kiállítását tekin-
tettük meg. A mostani alkalommal, 
három nappal a mester alkotásaiból 
rendezett kiállítás bezárása előtt, 11 
fős kis csapattal tekintettük meg a 
szolnoki Városi Galériatárlatát.A 

festőművész születésének 175. 
évfordulójára (1844.)rendezett kiál-
lításon a gyerekekkel megnéztük a 
két szinten kiállított közel 70 mun-
kából álló gyűjteményt: festménye-
ket, rajzokat, fotókat. Az „Ásító 
inas” (1868-69 )a mester egyik leg-
ismertebb életképe (zsánerképe)
kapcsán több időt is eltöltöttünk, 
ahol az alkotó ifjúkori életszakaszá-
nak fontos eseményeit beszéltük át. 
Munkácsy hamar árvaságra jutott, 
viszontagságos inasévei 
mellettegész életét végigkísérte a 
betegség, sokat éhezett, nélkülö-
zött. Ha számba vennénk mindeze-
ket, ma azt mondanánk, hogy a fes-
tőgéniusz fiatalkorában igen csak 
halmozottan hátrányos gyermek-
nek számított… A  nehézségeket 
mégis legyőzte, és hatalmas élet-
művet hagyott hátra 56 éves korá-
ban bekövetkezett haláláig…
Móricz Zsigmond, aki gyakran járt 
Mezőtúron is, így írt Munkácsy fes-
tői pályájáról 1910-ben: „A munká-
csi kis árva, elhagyatva, száz baj 
között, semmi nélkül indult el a 
világon. És a nagy-nagy művész az 
egész emberiség gyásza mellett 
szállott a koporsóba. És ez a kettő 
ugyanaz az egy személy volt. Ez a 
mai világ mesehőse! És ez az út 
nyitva, minden ifjú előtt.”
Mezőtúr, 
2019. 04. 08.

Nagy Ferenc 
KÉPKÖR vezetője

Tehetségpont 
kapcsolattartója

A KÉPKÖR és a K-ART ismét Szolnokon 

(„most” a Munkácsy kiállításon…)
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Népegészségügy fejlesztése a men-
tális egészség területén a Mezőtúri 
járásban EFOP-1.8.20-17-2017-
00018
Az iskoláskorú gyermekek között 
gyakran előfordul, hogy egymást 
piszkálják, kibeszélik, kiközösítik, 
esetleg néha össze is verekednek. 
Mi az, amikor azonban ezek az egy-
másnak szegülésnek, kirekeszté-
sek, csúfolások átlépnek egy bizo-
nyos határt, és már iskolai zaklatás-
ról vagy bántalmazásról beszélhe-
tünk?
Három olyan fontos alappillért 
fogalmazhatunk meg, amely fenn-
állása során már az iskolai zaklatás 
gondolata fogalmazódhat meg: a 
cselekvés ismétlődően hosszú 
távon fennáll, ártó szándékkal, testi 
vagy lelki fájdalom okozása céljá-
ból történik és a zaklató valamint 
az áldozat között egyenlőtlen erővi-
szonyok állnak fenn, nincs lehető-
ség az önvédelemre. Emellett álta-
lában nincsen jól körülhatárolható, 
megfogalmazható indoka, korábbi 
előzménye a bántó cselekvésnek. 
Talán nem is gondolnánk, de az 
osztályokban viszonylag gyakran 

előfordulhat ilyen mértékű zakla-
tás, hazai kutatások szerint ugyanis 
a gyermekek körülbelül 14% válik 
áldozattá. Hasonló az arány a zak-
latók körében is, megközelítőleg 
13% az, aki ilyen formában részt 
vesz az iskolai bántalmazásokban. 
Az áldozatok, illetve zaklatók mel-
lett azonban fontos részét képezik 
ezen eseményeknek a szemtanúk 
is, akik többé-kevésbé sikeresen 
próbálnak kimaradni a vitás helyze-
tekből, ám sokszor passzív vagy 
akár aktív támogatóként („csatlós-
ként”) mégis belekeverednek az 
eseményekbe.
Az áldozatok szerepében lévők 
általában alacsony önértékeléssel 
és önbizalommal bírnak, visszahú-
zódóbbak, társas készségeik hiá-
nyosak, kevésbé népszerűek és 
inkább a lányok köréből kerülnek 
ki. Ezzel szemben a zaklatók 
nagyobb fizikai erővel bírnak, hata-
lomra és dominanciára törekednek, 
impulzívabbak, agresszívabbak 
(akár a felnőttekkel szemben is), 
alacsony az empátiás készségük, és 
előfordulhat, hogy bizonyos társas 
kapcsolatokban ők is az áldozat 

szerepében tetszelegnek. Erőszakos 
viselkedésük miatt gyakran a cso-
porton belül ők is kirekesztettek 
lehetnek. Az iskolai zaklatás meg-
valósulhat direkt vagy indirekt 
módon, fizikai, verbális vagy szoci-
ális formában. Így tekinthetünk a 
fizikai bántalmazás (pl. megütés, 
lökdösés) mellett a csúfolódásra, 
gúnyolódásra, kiközösítésre, fenye-
getésre, illetve az álhírek vagy 
pletykák terjesztésére, mint az 
iskolai zaklatás ezközeire.
Az iskolában történő bántalmazás 
esetében a legfontosabb a preven-
ció, azaz arra kellene fordítani a 
hangsúlyt, hogy ne alakulhasson ki 
ilyen helyzet az osztályon, csopor-
ton belül, hiszen az egyént tekintve 
súlyos következményeket, ártalma-
kat, nehézséget okozhatnak a sze-
mélyiség egészséges fejlődésében. 
Ebben nagy segítséget tudnak nyúj-
tani a különböző, megelőzés céljá-
ból készült videók vagy programok, 
melyek az iskolai dolgozók bevoná-
sával próbálják csökkenteni az 
ártalmas helyzeteket. Lényeges 
szempont az osztályokban a közös-
ségi kohézió erősítése, illetve a 

konfliktuskezelés, problémamegol-
dás helyes elsajátítása. Ezen kívül 
központi kérdés az egyes tanulók 
kirekesztettségének vagy éppen 
túlsztárolásának csökkentése. 
Mindemellett az iskolában dolgozó 
pedagógusok mellett a szülők 
együttműködésére, támogatására 
és figyelme is szükségeltetik, annak 
érdekében, hogy az iskolai zaklatás 
kisebb mértékben jelentkezzen az 
oktatási intézményekben.

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Tóth Rita
okleveles pszichológus

Az iskolai zaklatás

Mezőtúr Város Önkormányzatának 
„TOP-5.2.1-15-JN1-2016-0000 
Közösségi hozzájárulás a társadal-
mi felzárkóztatás elősegítésére” 
című nyertes pályázatán belül a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. meghir-
dette gyermek rajz- és fotópályáza-
tát.
A pályázat témája: „Te milyennek 
gondolod városodat, ahol szeretnél 
élni?” 
A tevékenység célja, hogy az akció-
területen élő diákok számára olyan 
lehetőség adódjon, amely révén be 
tudják mutatni önálló gondolataik 
szerint, hogy az integráció révén 
milyennek képzelik el Mezőtúrt 20 
év múlva.
Mottó: „Te milyennek gondolod 
városodat, ahol szeretnél élni?” – ez 
alapján a fiatalok bemutathatják 
elképzeléseiket a város fejlődéséről, 
társadalmi viszonyairól.
A versenyre az alábbi korcsopor-
tokban várták a gyerekek alkotásait: 
rajzpályázat: 1-2. osztály, 3-4. osz-
tály, 5-6. osztály, 7-8. osztály. 
Fotópályázat: 9-12. osztály.
A pályázatra 53 db rajz érkezett, 47 
alkotótól. Sajnos a témát a fénykép 

által igen nehéz volt megfogni, így 
fotó nem érkezett be. 
Az eredményhirdetésre és díjátadó-
ra 2019. április 26-án került sor az 
Újvárosi Általános Iskola udvará-
ban. Az eseményen részt vett Batta 
Attila Viktor Mezőtúr Város alpol-
gármestere is. A beérkezett alkotá-
sokat 3 fős zsűri bírálta: Nagy 
Ferenc az általános iskola rajz és 
matematika szakos tanára, Kötél 
Mónika alsós tanítónő és Rózsás 
Istvánné az Újvárosi Általános 
Iskola intézményvezető-helyettese.
A díjazottak:
1-2. osztályos korcsoportban:
III. helyezést értek el: RAFAEL 
JÁZMIN ÉS RAFAEL MIRELLA 1. 
osztályos tanulók
II. helyezést ért el: RAFAEL MÁRIA 
MAGDOLNA 2. osztályos tanuló
I. helyezést ért el: KŐVÁRI 
BARNABÁS 2. osztályos tanuló.
3-4. osztályos korcsoportban:
III. helyezést ért el: RAFAEL 
ANTÓNIA 4. osztályos tanuló
II. helyezést ért el: RAFAEL 
LILIÁNA NAPSUGÁR 4. osztályos 
tanuló
I. helyezést ért el: RAFAEL TIFFANI 
4. osztályos tanuló 

5-6. osztályos korcsoportban:
III. helyezést ért el: RAFAEL 
JULIANNA DEBÓRA  6. osztályos 
tanuló
II. helyezést ért el: RAFAEL 
KRISZTINA SZABRINA 6. osztályos 
tanuló
I. helyezést ért el: RAFAEL 
AMANDA 6. osztályos tanuló
7-8. osztályos korcsoportban:
III. helyezést ért el: RAFAEL 
GEORGINA 7. osztályos tanuló
II. helyezést ért el: RAFAEL 
RAMÓNA 7. osztályos tanuló
I. helyezést ért el: RAFAEL 
NIKOLETTA 7. osztályos tanuló
A díjazottak értékes nyereményeket 
vehettek át, de az eseményről senki 
nem távozott üres kézzel, hiszen 
minden pályázó emléklapot és cso-
koládét kapott.

Bodor Márta

Gyermek rajz- és fotópályázat

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönjük meg Herceg 
Antalnak az óvodások utaztatásá-
ban nyújtott segítségét.

MKS KN Kft.

Fájó szívvel emlékezik Rácz 
Dezsőre (1978-2005) szerető 
édesanyja Marika néni és testvé-
rei. Szívükben örökké él.

Kézműves termékek
 vására

2019. május 11. (szombat) 8-13 
óráig Mezőtúron, a Közösségi 

Ház előtt.
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Jenei József szerkesztő-riporter-
ként dolgozik a Mezőtúri Városi 
Televíziónál. Szabadidejében 
nagyon szeret foci meccseket 
nézni, főként az angol bajnoksá-
got. Kedvenc csapata a Tottenham. 

- Milyen út vezetett el oda, hogy 
szerkesztő-riporterként dolgozz? 
J.J. : - Egészen 6 éves koromig 
Budapesten éltem, viszont életem 
fontosabb eseményei Mezőtúrhoz 
kötnek. Itt kezdtem az általános 
iskolát (Kossuth Lajos Általános 
Iskola), 5. osztálytól pedig az akkor 
még Szegedi Kis István Református 
Gimnáziumban folytattam tanul-
mányaimat. Az érettségimet is 
ebben az intézményben szereztem, 
de akkor már a Mezőtúri Református 
Kollégium nevet viselte az intéz-
mény. Három évvel később a Károli 
Gáspár Református Egyetem  kom-
munikáció és médiatudomány sza-
kán végeztem. 
Nagyon örültem annak a lehetőség-
nek, hogy gyakornokként dolgoz-
hattam az azóta már megszűnt 
Juventus Rádiónál. 2016-ban pedig 
az M1 Híradónál töltöttem pár 
hónapot. 
2017-ben költöztem haza szülővá-
rosomba és még ez év tavaszán 

kezdtem el dolgozni a Mezőtúri 
Városi Televíziónál. 
Őszintén megvallva konkrét elkép-
zelésem nem volt a pályaválasztás 
során, de szerintem végzős gimna-
zistaként vagyunk ezzel páran. A 
televíziózás, illetve a rádiózás vilá-
ga viszont mindig is érdekelt. 
A munkában nagyon szeretem, 
hogy változatos és sok különféle 
embert, ezáltal szemléletmódot 
ismerhetek meg. 
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek?
J. J. : -Jelenleg 25 éves vagyok, még 
nem éreztem azt a dolgot, amit éle-
tem legnagyobb sikereként tudok 
elkönyvelni, de bízom benne, hogy 
sok sikeres év áll előttem. 
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?  
J. J. : - Azzal kezdeném, hogy 
nagyon szerettem Budapesten élni, 
valami mégis hiányzott, talán a 
nyugodt légkör, a család és az ittho-
ni barátok. A döntésemet azóta sem 
bántam meg. Mezőtúr nagyon 
szép, nyugodt kisváros, ami az 
utóbbi években sokat fejlődött.
- Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva?
J. J. : - Ez nagyon nehéz kérdés, 
mert az élet sok mindent felülír, 
ezért nem is szoktam 5-10 évre ter-
vezni. Úgy gondolom, hogy a jelen-
ben kell élni és a sors majd elhozza 
azokat a dolgokat, aminek meg kell 
történnie. Bízom benne, hogy ezek 
többségében jó dolgok lesznek.  
A következő lapszámunkban Dr. 
Virágné Dr. Vizdák Márta szak-
gyógyszerészről olvashatnak.

Csurgó-Veres Nikoletta

Mezőtúri Fiatalok - Jenei József

Városi Gyermeknap
2019. május 26.

Városi Strandfürdő

9:00 Kutyaszépségverseny
10:00 Aszfalt rajzverseny
11:15 Mezőtúri Wing Chun Kung Fu 
Harcműveszeti Sportegyesület
12:00 Reni Zumba Dance
13:15 Fülemüle Zenekar
14:20 Dalma Dance Klub
15:00 „Legaláb” néptáncbemutató
15:15 Tombola
16:10 NEMAZALÁNY & LIL G
17:00 USNK
17:40 GOORE

Közben: óriás csocsó, lufihajtogató bohóc, kézműveskedés, 
gyermekjátszóház

Részletes plakát hamarosan!
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. 

Szerkesztő, tipográfus: Csurgó-Veres Nikoletta
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

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

Lapzárta: 2019. május 15. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket 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 mel-
lett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok tájé-
koztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

ELHUNYTAK
Kötél József élt 77 évet,
Boros István élt 61 évet,
Hodos István élt 50 évet,

Palcsi Ernőné Rác Róza élt 77 évet,
Rakita Pál élt 82 évet,

Szabó Gézáné Péterfy Jolán élt 67 évet,
Gyurkin János élt 63 évet,

Hodos Jánosné Papp Margit élt 85 évet,
Maczkó Lajos élt 86 évet,
Földesi Tamás élt 62 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár:
Május 10-16-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Május 17-23-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet:
Május 11-12-én
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel.:56/350-435,
 06/30/978-2286
Május 18-19-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
tel.: 56/850-006; 
06/30/664-8257

Ü G Y E L E T E K

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

Dóczi Tímea Sára 
(Varga Tímea)

Posztor Hanna  
(Csekő Anita)

Kovács Konrád
 (Rideg Andrea)

Rácz Regina 
(Nagy Ildikó)

Blaha Nimród Barnabás 
(Takács Barbara)

Csuth Emília Zita
 (Seres Orsolya)

Kruchio Léna 
(Vásárhelyi Éva)

Nagy Dávid Dániel
(Decsei Marianna)

Rideg Gergő 
(Sajtos Mónika)

Szabó Gréta 
(Bíró Anita)

Tóth Máté Norbert 
(Máté Nóra)

Tóth Sándor István 
(Szpisják Zsanett)

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.


