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Felvidéki testvértelepülési kapcsolat született  3. old.

Főszerepben a citera és a néptánc   4. old.

Egy könyvtáros pálya margójára   5. old.

Béketelepi utcabál     6. old.

Rege tábor     8. old.

Kézilabda országos döntő Mezőtúron   9. old.

Fesztivál! A fesztivál szó 
fogalma alatt tágabb értelme-
zésben az azonos időpontban 
megrendezett különböző ren-
dezvények összességét ért-
jük, írja a wikipédia. 
Mezőtúron e szó hallatán 
mindenkinek az East Fest 
ugrik be és jogosan. Ez a 
fesztivál az elmúlt 4 évben 
Kelet-Magyarország legdina-
mikusabban fejlődő rendez-
vényévé nőtte ki magát. A 
2016-os újdonságokról, 
jegyinfókról Soós Péter 
főszervezővel beszélgettem.

- 2015-ben rekord számú érdeklődő 

vett részt a fesztiválon, idén mire 

számítotok?

- Tulajdonképpen nagyjából 

hasonló létszámmal számolunk. Az 

egy időben bent lévő fesztiválozók 

száma nagyságrendileg 10 000 fő 

lesz, a négy nap alatt negyvenezer 

látogatóra számítunk. 

- Nagyon sok újdonsággal készül-

tök idén. Miért tartottátok fontos-

nak a frissítéseket?

- Növekszik a rendezvény és pró-

bálunk elmenni kulturális irányba 

is. A mainstream vonal eléggé egy-

forma minden évben, hiszen az 

East Fest többnyire a hazai előadók-

ról szól. Úgy gondoltuk, hogy két 

dologban hozunk változást idén, az 

egyik, hogy több zenekar fellépési 

lehetőséghez jusson. A másik válto-

zás - amely főleg a beköltözőket 

érinti -, hogy  létrehoztunk egy 

újabb alternatív programot biztosí-

tó helyszínt. Már kora délutántól 

nyit az árnyékos Bacardi Liget 

névre hallgató színpadunk. Ide azo-

kat a  fellépőket hívtuk meg, akik 

miatt már régóta fáj a szívünk, mert 

eddig nem tudtuk fogadni a nagy-

színpadokon őket. A fellépők után 

pedig mozi indul 20 órától, amely 

itt nálunk szintén újdonságként 

szolgál.

- Ha már megemlítetted a mozit, 

kiírásra került egy „pályázat” is, 

Forgass filmet az East Festre cím-

mel. Mit takar ez?

- Már mobiltelefonnal is lehet egy 

számunkra megfelelő kisfilmet 

készíteni. Nincs nagy díjazás, 

viszont akinek van affinitása, elké-

szíti ezt a kisfilmet, mi pedig néhány 

korsó sörrel jutalmazzuk. Emellett 

szeretnénk csinálni egy East Fest 

híradót is. Tulajdonképpen ezek is a 

szórakozásról szólnak majd.

- A napközbeni programokból nem 

lesz hiány. Milyen programokkal 

tudtok még szolgálni a részvevők-

nek?

- Úgy gondolom erősödik a kísé-

rő programok száma és színvonala 

is. Még ma sem végleges a lista. 

Egyrészt újdonság, hogy a fedett 

uszodát is be tudjuk vonni a feszti-

vál körforgásába. Tavaly már szű-

kösnek bizonyultak a rendelkezés-

re álló medencék, így egy plusz víz-

felület biztosított a nappali hűsölés-

re. Lesz megint Civil Falu, ahol a 

tavalyi évhez képest néhány szerve-

zettel többen vesznek részt, lesz 

könyvkiadónk, lesz dedikálás. 

Nagyon komoly lesz a sportvonal. A 

Kométa színeiben Kométa Kupát 

tartunk, ahol lesz streetball, strand-

kézilabda, strandlabdarúgás, vízi-

labda, strandröplabda és teqball. Ez 

iránt már több százan érdeklődnek. 

Az Arany Fácán színeiben mind-

emellett napközbeni előadások, 

stand up-os fellépők érkeznek. Az 

Arany Fácán 2015-ben is már kiépí-

tett egy kocsmát, ahol Arany Fácán 

viadalok folytak belépőkért és 

sörért, ez idén is várja majd a ver-

senyzőket. Valamint a negyedik 

napra várható a Class Fm stábja egy 

kitelepült kívánságműsorral. 

Nagyon sok minden lesz! A Liget 

színpaddal, Arany Fácán sátorral, 

sportprogramokkal, Civil Faluval 

együtt egy egész napos elfoglaltsá-

got tudunk biztosítani. Hozzá kell 

tenni, hogy a medence parton pedig 

egész nap DJ-k szórakoztatják a 

strandolókat.

- Ezek után pedig megindul az 

éjszakai élet. Mit mondhatunk el a 

line-upról?

- Úgy gondolom, hogy minden-

képpen le kell hívnunk azokat az 

előadókat, akik ma Magyarország 

élvonalába tartoznak. Már szerdá-

tól nyit a nagyszínpadunk, ez még 

plusz nagy fellépőket jelent a feszti-

válra nézve, hiszen ezzel is több a 

programhely. Természetesen igyek-

szünk azokat az előadókat is meg-

szólítani, akiket a legtöbb fesztivá-

lozó kér. Elektronikus zenében 

idén hoztunk egy keményebb vona-

lat, valamint erősebb lesz az idei 

EAST FEST MEZŐTÚR

Folyt. a 2. old.
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város Önkormányzata 

nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a 

mezőtúri 50. és 60. házassági évfordulójukat 2016-ban ünneplő házaspáro-
kat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2016. július 22. 
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél 

a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri 

köszöntő ideje és helye: 2016. augusztus 14-én délután a Túri Vásáron. 

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075      Bordács László

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY

Mezőtúr Város Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város 

Sportjáért Alapítvány szervezésében, idén 2016. augusztus 20-án kerül 

megrendezésre a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁS. Ebből az alkalomból 

ismét LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk. 

A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nád-

ból, újrahasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2016. augusztus 

12-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

Cím:  Városi Oktatási Centrum (volt Főiskola)

 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)

 E-mail: aharto@mezotur.hu

A fényképek mellett mindenki legyen szíves feltüntetni a nevét, címét, 

elérhetőségét és életkorát. A versenyen a következő korosztályokban lehet 

indulni:

• Óvodások (3-6 éves korig)

• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)

• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)

• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)

A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni. 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. augusztus 20-án,

 a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt  a vízparti
rendezvényeinkre!

Szűcs Lajos
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke

A Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz az elmúlt időszakban több 

lakossági észrevétel érkezett, amely 

szerint a lakott területen belül elsza-

porodtak az egészségügyi szempont-

ból káros rágcsálók, a patkányok.

Az egészségügyi és járványügyi 

jogszabályok figyelembe vételével 

az alábbiakról tájékoztatom 

Mezőtúr város lakosságát:

A fertőző betegségek és a járvá-

nyok megelőzése érdekében szüksé-

ges járványügyi intézkedésekről 

szóló, többször módosított 18/1998. 

(VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekez-

dése alapján az egészségügyi szem-

pontból káros rágcsálók és egyéb 

állati kártevők megtelepedésének és 

elszaporodásának megakadályozá-

sáról, ártalmuk megelőzéséről, 

távoltartásukról, rendszeres irtásuk-

ról (védekezés) – az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § 

(1) bekezdése szerint – a terület, 

épület tulajdonosának, kezelőjének 

rendszeresen gondoskodni kell. 

Ugyanezen rendelet 36. § (4) bekez-

dése szerint az egészségügyi kárte-

vők elleni védekezésről, a költségek 

fedezéséről, valamint a szükséges 

rendszabályok és eljárások végre-

hajtásáról az érintett terület vagy 

épület tulajdonosa (bérlője, haszná-

lója, kezelője), illetőleg a gazdálko-

dó szerv vezetője vagy üzemeltetője 

(a továbbiakban együtt: fenntartója) 

köteles gondoskodni. 

A fenti jogszabályok által megha-

tározott kötelezettségek teljesülését 

a hivatal munkatársai folyamatosan 

ellenőrizni fogják.

Amennyiben a káros rágcsálók 

elszaporodását észlelik a lakosok, kér-

jük, hogy a hivatal részére jelezzék.

Mezőtúr, 2016. július 11.

dr. Enyedi Mihály - jegyző

Lakossági tájékoztató a káros rágcsálók elleni 
védekezésről

retro vonalunk is. A pénteki napon 

felcserélődik a két színpad. Tehát a 

nagy elektronikus zenei színpadun-

kon lesz a retro, ekkor nagy retro 

tánckar érkezik, de emellett tarto-

gatunk sok más meglepetést. 

Érkeznek idén olyan előadók, akik 

eddig még nem voltak nálunk. 

Tavaly nem fért be az Ocho Macho, 

a Rómeó Vérzik idén viszont jön-

nek; újonnan érkezik Paso, 30Y, 

valamint Szabó Balázs Bandája;  

2012 óta nem volt a Kiscsillag sem. 

Külön öröm az Ektomorf fellépése, 

ők annak idején a Wan2-n játszot-

tak városunkban utoljára, azóta 

nemzetközi téren igen komoly kar-

riert futottak be. Elektronikus zené-

ben a StadiumX-et érdemes kiemel-

ni, hiszen ők Magyarországon nem 

nagyon zenélnek, a holland 

managerük különböző nemzetközi 

fesztiválokra szerződteti őket. 

- Másfél hét van hátra a fesztivá-

lig. A bérletek eladása, valamint a 

férőhelyek száma jelenleg hogyan 

állnak? 

- Van még bőven bérletünk. 

Viszont rettenetesen kellemetlen 

lenne, ha a mezőtúriak nem jutná-

nak be a fesztiválra. Mindenkit biz-

tatnék arra, hogy előre vegyék meg 

a bérleteket és ne hagyják az utolsó 

pillanatra. A sátorhelyeket tavaly 

már bővítettük, úgy gondoljuk, 

hogy idén is mindenki el fog férni. 

Július 26-ig Mezőtúron 9490 Ft-ért, 

vidéken 9990 Ft-ért tudják megven-

ni a bérletet, a helyszínen egysége-

sen 10 990 Ft-ba kerülnek majd. 

Városunkban az Erődben és az 

Ibusz Irodában tudják ezeket sze-

mélyesen megvásárolni, de kapha-

tóak online is. A napi jegyek 

Mezőtúron már elfogytak, vagy 

országos hálózaton tudnak venni, 

vagy pedig a helyszínen 3990 Ft-ért.

- Az Ingyen Város Programon belül 

idén honnan érkezhetnek a feszti-

válra?

- Zalaegerszegről, Kaposvárról, 

Újvidékről és Marosvásárhelyről 

érkezhetnek ingyen a fesztiválra, 

ebben az esetben néhány szabad 

hely még van, de volt Ingyen Jegy 

Egyetemistáknak Program is, ame-

lyet az  Eszterházy Károly Főiskola 

nyert, ezek a jegyek néhány perc 

alatt el is fogytak.

- A kedvező belépőárak mellett 

beszélnünk kell az étel-, italárak-

ról is. Mire számíthatnak a feszti-

válozók e két esetben?

- Egy korsó sör 330 Ft-ba fog 

kerülni, 1 dl bor pedig 190 Ft lesz. 

Idén a Pepsivel dolgozunk együtt, 

egy félliteres üdítő 380 Ft lesz, ez 

egy szabályozott ár náluk. Érkezik 

whiskyvel a Ballantines, pálinkával 

a Tokaj Spirit, Jagermaister, Royal 

Vodka jön még. Igyekszünk 5-600 

forint közé tenni 4 cl rövidital árát. 

Az étellel kapcsolatban pedig az 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

KN Kft. 1000 forint alatti áron 2 

fogásos menüvel készül. Mellettük 

pedig sok más étel kapható lesz 

szintén kedvező árakon. 

Bodor Márti
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Június 24-én került megrende-
zésre Sárosfa Község ünnepi kép-
viselő-testületi ülése és 
testvértelepülési találkozója a 
település írásos említésének 730 
éves évfordulója alkalmából.  Az 
eseményen ünnepélyes keretek 
között írták alá Sárosfa és Mezőtúr 
testvértelepülési megállapodását.

Sárosfa (szlovákul Blatná na 

Ostrove) község Szlovákiában, a 

Nagyszombati kerületben, a 

Dunaszerdahelyi járásban található. 

A települést 1286-ban „Sarafia” 

néven említik először. Több nemesi 

család birtoka, majd a 16. századtól 

a Kéméndy, a 17. századtól a Földesi 

családé, akik később az egész falut 

birtokolták. Itt született 1822. május 

3-án Bittó István miniszterelnök.

A trianoni békeszerződésig 

Pozsony vármegye Somorjai járásá-

hoz tartozott.

1938 és 1945 között Magyarország 

része volt. A lakosság száma 2015 

év végén 888 fő volt. 

Sárosfa Község Képviselő-

testülete 2016. április 6-ai soros nyil-

vános ülésén egyhangú szavazással 

döntött arról, hogy Mezőtúr várossal 

testvértelepülési kapcsolatot kíván 

létrehozni. A döntést követően 

Földváry Terézia a község pol-

gármestere, megkereséssel élt 

Mezőtúr város polgármestere 

felé, hogy ismertesse szándé-

kát. A képviselő-testület öröm-

mel hagyta jóvá a javaslatot, 

melynek köszönhetően június 

24-én ünnepi képviselő-testületi 

ülés keretében együttműködési 

megállapodást kötöttek Sárosfa 

községgel, amely a kapcsolatok 

magasabb szintre történő emelését 

és megerősítését jelenti.

A találkozón Földváry Terézia 

Sárosfa polgármestere elmondta, 

hogy a két település 2011 óta köl-

csönös baráti kapcsolatokat ápol 

egymással. Sárosfa és Mezőtúr tele-

püléseinek polgárai minden évben 

részt vesznek egymás rendezvénye-

in és a határon átívelő gazdasági 

kapcsolatok is dinamikus fejlődés-

nek indultak.  Az ünnepségen 

Herczeg Zsolt, Mezőtúr város pol-

gármestere kihangsúlyozta, hogy a 

gazdasági kapcsolaton túl, fontos, 

hogy a két település megismerje 

egymás történelmét, hagyománya-

it. Városunk több testvértelepülés-

sel rendelkezik, de eddig felvidéki 

nemzettestvéreinkkel nem sikerült 

szorosabbra fűzni a kapcsolatot, 

ezért nagy jelentősége van ennek a 

szerződéskötésnek. Így már négy, 

az anyaországtól elszakadt magyar 

településsel ápolunk hivatalosan is 

szoros kapcsolatot és próbáljuk 

egymást kölcsönösen segíteni.

A rendezvény fényét emelve 

Patkós Éva városi képviselőnk elő-

adásában nemzeti érzelmű dalok 

csendültek fel, amelyeket a nézőkö-

zönség átszellemülve hallgathatott 

végig. 

Másnap városunk delegációja 

részt vett a sárosfai falunapon, ahol 

egy színvonalas rendezvényen 

ismerkedhettek meg a helybeliekkel. 

Polgármester úr elmondta, hogy 

Mezőtúr városa sikeresen pályázott 

testvértelepülési találkozó megszer-

vezésére, amely augusztus 18-21 

között kerül megrendezésre és ahová 

természetesen szeretettel várja a 

sárosfai delegációt is. A pályázat 

egyik fő célja, hogy a testvértelepülési 

diákok megismerhessék Mezőtúr 

hagyományait, kultúráját és betekin-

tést nyerhessenek egymás életébe. E 

találkozók által lehetőség nyílik, 

hogy barátságok kötődjenek, és még 

szorosabbra fűzzék egymással a már 

létező kapcsolatokat a résztvevők.

„Percre se feledd, hogy testvéred

minden magyar, bárhol is éljen.”

                                     Wass Albert

Mezőtúri Városi Televízió

Felvidéki testvértelepülési kapcsolat született

A Hagyományőrző és Történelmi Nemzetőr 

Szövetség elnökségi tagjai és a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Nemzetőr Egyesület parancsnokai Nemzetőr 

értekezletet tartottak 2016. június 25-én.

Az eseménynek a Közösségi Ház adott otthont. Az 

eseményt Bacsó Ernő nőr. mk. altábornagy, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület elnöke 

hívta össze. A Mezőtúri Városi Televízió kérdésére 

elmondta, minden olyan magyar állampolgár lehet 

nemzetőr, aki nem büntetett előéletű. Várják a haza 

iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését. Minden fiatalt, 

aki szeretne önkéntes, vagy tartalékos katona lenni, 

hiszen a nemzetőrség felvállalta, hogy az előképzések-

ben segít. A Honvédelmi Minisztériummal jó kapcsola-

tot ápolnak. Ezek a képzések a Katonasuli  elnevezésű 

program keretében már folynak.

Az eseményt Molnár Sándor nemzetőr-alezredes, 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetőr Egyesület 

elnök-helyettese szervezte meg, aki kérdésünkre 

elmondta, hogy Mezőtúron évi egy alkalommal kerül 

megrendezésre az értekezlet. A Hagyományőrző és 

Történelmi Nemzetőr Szövetségen belül az ország több 

pontjáról érkeztek e napon vendégek városunkba. A 

Nemzetőrség 167 éves szervezet. Először 1848-ban 

mondták ki a nemzetőrség megalakítását, mely a füg-

getlen magyar honvéd hadsereg magvát képezte. 

Központi irányító szerve az ugyancsak akkor alakított 

Országos Nemzetőri Haditanács lett, amely közvetlenül 

Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, a Nemzetőrség 

Országos főparancsnokának felügyelete alá tartozott. 

Ezt követően többször újra alakították. Szolnok megyé-

ben 2010 novembere óta működik a nemzetőrség, nap-

jainkban 300 fő felett van a nemzetőrök száma. 

Molnár Sándort ezen eseményen előléptették nem-

zetőr-ezredesnek, melyhez szívből gratulálunk.

Bodor Márti

Nemzetőr értekezlet arTúr fesztivál 2016. 
augusztus 9-13.

Túri Vásár 2016. 
augusztus 14.
A Nyughatatlan,

Orosz Zoltán, 
Dynamite Dudes,

MobilMánia, 
Dívák éjszakája, BestOf 
Zenekar, Kovács Kati, 

Desperado, Csordás 
Ákos, Zoltán Erika

Keresse programfüzetünket

Mezőtúr forgalmas pontjain!
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A Kutyákkal az Életért Alapítvány 

2016. június 25-én mentőkutyás 

szemináriumot rendezett.

A Közösségi Ház nagytermében 

kezdődött a program, ahol Szabó 

Gábor az alapítvány elnöke előadá-

sát hallgathatta meg a közönség. A 

szeminárium témái a mentőkutyák 

alkalmazhatósága és a mentőkutya 

képzés volt. A Mezőtúri Városi 

Televíziónak elnök úr elmondta, 

hogy az alapítvány legfontosabb 

célja a mentőkutya kiképzés fenn-

tartása. A mezőtúri előadáson tájé-

koztatást kaphattak a résztvevők a 

mentőkutyás mentés múltjáról, 

ezzel is betekintést kaptak az 

elmúlt 22 évbe. A Kutyákkal az 

Életért Alapítvány önkéntes alapon 

működik és közel 40 tagot számol. 

Az alapítványhoz való jelentkezés-

hez elsősorban elszántság kell. A 

kiképzési technikák folyamatosan 

változnak, így a tagoknak is folya-

matosan képezniük kell magukat. 

Szabó Gábor elnök díjmentesen tart 

előadásokat a témában mentőku-

tyás szervezeteknek, csoportoknak. 

A délután folyamán gyakorlati 

foglalkozást tartottak az Erzsébet-

ligetben, ahol fegyelmezés, hangjel-

zés kialakítása, területkutatás sze-

repelt a programpontok között. 

Domokos István a szeminárium 

megbízott szervezője elmondta 

Lukács Mihállyal csatlakoztak az ala-

pítványhoz és megalakították a 

Kutyákkal az Életért Alapítvány 

Mezőtúri Csoportját. Céljuk az eltűnt 

személyek keresésében, mentésében 

való segítségnyújtás, a katasztrófavé-

delem és a rendőrség munkájában 

való segítségnyújtás. Kiemelt felada-

tuknak tartják a felelős kutyatartás-

ról, kutyaképzésről szóló tájékozta-

tást, kulturált kutyás közösség meg-

teremtését városunkban. A mezőtúri 

csoport várja az új tagok jelentkezé-

sét, akár kutyával, akár kutya nélkül. 

Jelentkezni lehet: 

Domokos István: 06/30 791-8019, 

mke@gmail.com 

és Lukács Mihály: 06/70 945-4421

 

Bodor Márti

Mentőkutyás szeminárium

Harmadik alkalommal hívta meg 

a Mezőtúri Városi Nyugdíjas Klub 

tagsága a városban működő 

Nyugdíjas Klubok tagjait 2016. júni-

us 23-án vidám baráti találkozóra a 

Városi Strandfürdőbe. A Találkozóra 

12 klub kapott meghívást, hogy 

mintegy 130 fő részvételével töltsön 

el az évről-évre szépülő Strandfürdő 

virágos, árnyat adó fái alatt egy kel-

lemes, vidám napot. 

A rendezvényt Herczeg Zsolt pol-

gármester úr a rendezvény fővéd-

nöke nyitotta meg. Megnyitó után 

az EFI Iroda részéről Csányiné Rácz 

Erika gyógytornász szárazon és víz-

ben tornáztatta meg a jelenlévőket. 

Aki igényelte szintén az EFI iroda 

részéről Borziné Sági Noémi és 

Soltészné Krizbai Erika vérnyomás, 

vércukorszint mérést végeztek. 

Ezután csoportos játékos vetélkedő 

vette kezdetét Boldog Béláné 

Erzsike „játékmester” vezényleté-

vel. A Klubok tagjai többféle játék-

ban versengtek örömmel, (karika-

dobálás, labdajáték stb.) Az első 

helyezettek szerény díjban része-

sültek. Játék után került sor a finom 

ebédre, melyet az Intézményellátó 

Nonprofit Kft. konyháján főztek.  

Ebéd után tombolázás vette kezde-

tét. Aki úgy érezte nem vesz részt a 

játékos vetélkedőben, az kedvére 

fürödhetett, beszélgetett, vagy csak 

pihent a kellemes szép környezet-

ben. A zenei aláfestést a Közösségi 

Ház szolgáltatta. 

Úgy érzem sikerült a meghívott 

vendégeknek egy kellemes szép 

napot együtt eltölteni. Minden ven-

dég klubvezető kapott egy emlékla-

pot. 

Rendezvényünk Herczeg Zsolt 

polgármester úr és az általa vezetett 

Önkormányzat támogatásával való-

sult meg. Köszönet további segítő-

inknek, támogatóinknak, akik nél-

kül a rendezvény nem jöhetett 

volna létre: a Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

Nonprofit Kft. konyhai dolgozói-

nak, a Városi Strandfürdő vezetőjé-

nek, alkalmazottainak, a Mezőtúri 

Ipari Park Kft. munkatársainak, 

Mezőtúr EFI Irodának, a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft-nek, Boldog Béláné 

Erzsikének „játékmesternek”, a 

Városi Nyugdíjas Klub tagjainak. 

Köszönet a meghívott Klubok 

vezetőinek, tagjainak, hogy jelen-

létükkel megtisztelték rendezvé-

nyünket. 

Bacsa Miklósné 
Városi Nyugdíjas Klub vezetője 

Találkozó a strandon

A Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület 17. alka-

lommal rendezte meg a Citera és Néptánc Gálát június 

25-én a Református templomkertben. Az egyesület 1998-

ban, megalakulása évében indította útjára a rendezvényt, 

amely a mezőtúri népzenekedvelők számára igyekszik 

tartalmas kikapcsolódást, szórakozást nyújtani. 

Az eseményen Batta Attila Viktor, Mezőtúr város 

alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ezután 

megkezdődött a gálaműsor, melynek keretében 

Mélykútról, Tiszakécskéről és Marosvásárhelyről érke-

ző citera együttesek léptek fel. Emellett helyi csoportok-

kal is találkozhatott a közönség. A Méhecske Zenekar 

kiegészült a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 

szolfézs csoportjával a Daloló Pacsirtákkal és közös 

műsort adtak. Fellépett továbbá a Tücsök Citerazenekar, 

a huszadik születésnapjukat ünneplő Iringó 

Citerazenekar és a Szivárvány citerásai is. A népzenén 

túl a néptánc is szerepet kapott a programban, ugyanis 

a szolnoki Cuháré Néptáncegyüttes is bemutatkozott.

A színpadi programok mellett a Mezőtúri 

Díszítőművészeti Szakkör kézművesedéssel várta a 

gyermekeket. A program utcabállal zárult, ahol a Sky 

zenekar adott koncertet.

A rendezvényt támogatta: Mezőtúr Város 

Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap,a  

Református Egyházközség, a Mezőtúri Közművelődési 

és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Főszerepben a citera és a néptánc Meghívó
VI. NaN-art Nyári 
Képzőművészeti 

Mesterkurzus
Záró kiállításának

megnyitója
2016. július 18-án

este 18 órakor.

Helyszín: Városi Galéria

5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1. 

Köszöntőt mond: 
Herczeg Zsolt

 Mezőtúr város polgármestere

A kiállítást megnyitja:
Nagy Gábor Munkácsy-díjas

festőművész, nyug. egyetemi

docens

Zenél: Az Olgyay Duó.

A kiállítás 2016. augusztus 14-ig 

látogatható.

A Mesterkurzus vezetői:
Nagy Gábor Munkácsy-díjas

festőművész (festészet),

Nádas Alexandra Barcsay-díjas

grafikusművész (grafika) 
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„A könyvtáros munkájának az 

ad értelmet:

a szellem kincseinek közvetítésé-

vel másokat is gazdaggá tehet”

Czine Mihály

Az elmúlt év december 25-én, 

karácsonykor ünnepelte szerettei 

körében 89. születésnapját. 

Szép kor, szép idő egy ember éle-

tében ez az évszám, és egy nagyon 

gazdag életpálya áll mögötte.

Nagy István harminc évesen,  

1956. júliusában került a mezőtúri 

Könyvtár élére. Mindannyian tud-

juk, hogy azok az évek igen nehéz 

időszakot jelentettek mindenki szá-

mára. Ügyszeretete, lelkesedése, 

dinamikus, lendületes egyénisége 

átsegítette a fiatal vezetőt a kezdeti 

nehézségeken.  Több mint 31 éven 

át vezette és igazgatta - sikerrel - a 

város könyvtárügyét.

Mit is takar ez a három évtized?

Alig néhány év a Könyvtár élén 

és a 60-as évek elején már 14 letéti 

kölcsönzőhelyet teremtett, közülük 

12 a város külterületén működött.

Kezdetben saját Csepel motorke-

rékpárjával járta a letéti könyvtára-

kat, tanácsaival segítve a társadalmi 

munkában tevékenykedő 

jószándékú embereket munkájuk-

ban. Később, a művelődési autó 

állomáshelyeinek beindításával a 

tanyavilág lakossága előtt is meg-

nyílt az olvasás lehetősége, házhoz 

vitték az olvasnivalót.

Nevéhez fűződik a helyi klub-

mozgalom életre hívása is.

Szakmai és együttműködési kap-

csolatait igyekezett mindig fontos 

célok érdekében kamatoztatni. 

Országosan is elsők között volt, aki 

felfigyelt az „Olvasó népért”, majd 

az olvasótábori mozgalom lehetősé-

geire. 1976-tól 14 alkalommal volt 

táborvezető szakmunkástanulók-

nak, munkásoknak és cigánytanu-

lóknak szervezett táborokat az 

ország legszebb tájain. 

Tevékenységét nemcsak környe-

zete ismerte el, több miniszteri 

kitüntetése mellé 1982-ben elsők 

között kapott e munkájáért Darvas 

József Emlékérmet.

A szakma, mint menedzser típu-

sú igazgatót tartotta őt számon, s 

valóban az is volt. Működése alatt a 

könyvtár alapterülete 100 m2-ről 

364 m2-re gyarapodott, s állhatatos 

munkája révén a városban három 

fiókkönyvtárat sikerült kialakítani.

Nevéhez fűződik a Zenei részleg 

létrehozása.

Számos író-olvasó találkozó 

során sok-sok híres ember fordult 

meg a Könyvtárban, olykor még a 

Városháza Díszterme is kicsinek 

bizonyult… Veres Péter, Szabó Pál, 

Váci Mihály, Nagy László találkoz-

tak a mezőtúri olvasókkal. 

Szentiványi Jenő, Tímár Máté, 

Jókai Anna visszatérő vendégei vol-

tak a könyves ünnepeknek. 

Erdélyi József, Baranyi Ferenc, 

Czine Mihály, Szilágyi Ferenc sze-

mélyes jó barátaiként gyakran láto-

gattak el hozzánk.

Hozzá fűződik az intézmény 

névválasztása,  hiszen ki másról 

kaphatta volna nevét a Könyvtár, 

mint arról a kiváló íróról, aki felesé-

gével együtt gyakran látogatott el a 

Túri vásárokra, vendége volt hajda-

ni könyvnapoknak – Móricz 

Zsigmond.

Az 1976-ban fölállított szobor-

portré, mely egybe forrott a 

Könyvtárral, követte névadóját az 

új épületbe is.

Szívügyének tekintette a 

Mezőtúrról elszármazottakkal ápolt 

jó kapcsolatot, ennek is köszönhe-

tő, hogy Könyvtárunk országosan 

ismertté, elismertté vált. Kiváló kol-

lektívával, értő és folyamatosan 

bővülő szakmai csapattal együtt 

dolgozva, jó tevékenységével nyerte 

el az intézmény három alkalommal 

a „Kiváló könyvtár” megtisztelő 

címet.

Ösztönzésére egyre többen sze-

reztek szakmai képesítést, s a könyv-

táros szakma szeretetével megáldva 

máig a könyvtári pályán maradtak. A 

kezdeti „fruskaságok” elmúltával 

érett, szakmát szerető, becsülő és 

értő munkatársakká váltak.

Ez a szerető kollektíva vette 

körül, amikor 1984-ben a legkivá-

lóbbaknak járó megbecsüléssel, 

„Pro Urbe” – díjjal tüntették ki. 

Ebben az elismerésben benne volt a 

könyvtárigazgatónak és a társadal-

mi feladatokat szívvel, lelkesedés-

sel vállaló szakembernek kijáró 

tisztelet, köszönet.

Nagy István igazgató azon keve-

sek közé tartozott, aki munkájával 

30 éven át olyan szép munkával 

tölthette idejét, melynek bölcsőjét 

is ő ringathatta.

A hosszú, tartalmas és olykor 

nehéz munka után 1987-ben vonult 

nyugdíjba. Közel 30 évtized adatott 

meg számára, hogy nyugdíjasként 

gondtalanul élvezhesse életét,  89. 

születésnapjára érkezett legszebb 

ajándékkal, dédunokájával Ken-nel.

„Kísérnek a nyárfák valamerre 

járok, bekerítik értem az egész vilá-

got; tőlük, amíg élek nem lehet 

elválnom; sírom felett állva, győz-

nek a halálon” Erdélyi József: 

Nyárfák (részlet)

                                                                                                         

Hegedűs Annamária visszaem-
lékezései nyomán:

Papp Erika

Egy könyvtáros pálya margójára
Nagy István emlékére

Eljött a gyerekek által már 

nagyon várt nyári szünet, a jól meg-

érdemelt pihenés, sportolás, kirán-

dulás, sok-sok játék és persze a nya-

ralás ideje. Ahhoz, hogy a szünidő 

gondtalan és problémamentes 

legyen, kérjük, hogy a gyermekek 

védelme érdekében tartsák és tar-

tassák be tanácsinkat!

Bűnmegelőzési ajánlások a
szülőknek:

- Fontos, hogy a gyermekek értel-

mes elfoglaltsággal töltsék az időt. 

A csellengés, csavargás hamar meg-

gondolatlan, esetleg törvénysértő 

dolgokhoz tud vezetni. Az elkóbo-

rolt gyermek bűncselekmény áldo-

zatává is válhat. A nála lévő vagyon-

tárgyakat ellophatják, akár erőszak-

kal is elvehetik tőle. 

- A gyermekek védelmét legmeg-

felelőbben a szülői felügyelet szol-

gálhatja. Beszéljék meg, hogy a 

munkaidő alatt milyen formában 

tartják vele a kapcsolatot! Fontos, 

hogy mindenki tartsa magát az 

előre megbeszélt időpontokhoz. A 

szülők, nagyszülők mindig tudja-

nak arról, hogy a fiatalok hová men-

nek, hol tartózkodnak.

- Feltűnő viselkedéssel, értékes 

tárgyakkal ne hívják fel magukra a 

figyelmet!

- Nagyobb pénzösszeget ne, vagy 

csak több helyre elosztva vigyenek 

magukkal! Ne hagyják őrizetlenül 

értékeiket!

- Egységben az erő! Ha a fiatalok 

viszonylag késői időpontban meg-

tartott programon szeretnének 

részt venni, oda csak csoportosan, 

lehetőleg felnőtt kíséretében menje-

nek, és kerüljék a rosszul kivilágí-

tott, elhagyatott helyeket!

- Ebben az időszakban sokan 

választják a természetes vizeket, a 

kikapcsolódás, pihenés helyszíné-

ül. A víz jó barát, de adott esetben a 

meggondolatlan gyermek, ember 

számára végzetes ellenséggé válhat. 

Szabadvizek mentén legbiztonsá-

gosabb a kijelölt fürdőhelyen törté-

nő fürdőzés. 

Bűnmegelőzési ajánlások
strandoláshoz:

- Ha lehetőség van rá, használják 

a csomagmegőrzőt és annak kul-

csát tartsák maguknál!

- Az autóval érkezők ellenőriz-

zék, hogy a járművet bezárták-e 

rendesen, és fontos, hogy semmi-

lyen nagyobb értéket ne hagyjanak 

szem előtt, még az utastérben és az 

ülés alá becsúsztatva sem!

-Lehetőleg ne vigyenek maguk-

kal nagy értékű ékszert, műszaki 

cikkeket!

-Amennyiben mégis visznek 

magukkal nagyobb értékű tárgya-

kat, azokat zárható táskába tegyék, 

és amíg fürdenek, mindig legyen, 

aki vigyáz rá a parton!

- Lehetőleg annyi pénzt vigyenek 

magukkal, amennyit feltehetően 

aznap el fognak költeni!

Itt a nyár!

Mezőtúri Rendőrkapitányság
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Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kutyák tartásáról is rendelkező a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 

26.) Korm. rendelet 2016. január 1-től szigorúbb állattartási szabályokat 

fogalmaz meg. A módosítás oka, hogy sokan a mai napig néhány méteres 

láncon, ételmaradékon tartják a kutyáikat azért, hogy ugasson, ha jön vala-

ki. Az emberrel szembeni kutyatámadások vizsgálatakor azt láthatjuk, 

hogy a komoly sérüléssel vagy akár halállal végződő esetek nagy részét 

rosszul szocializált ebek, tehát olyan kutyák okozzák, akiket megfosztottak 

attól a lehetőségtől, hogy megfelelő kapcsolatot alakítsanak ki az emberek-

kel. Hangsúlyozom, az ilyen esetekben nem a kutya, hanem a gazdája 

hibás, aki alkalmatlan arra, hogy kutyát tartson.

A szabályozás korábban is rendelkezett a kennelben tartott kutyák tartá-

sáról.: ez alapján tilos kistestű (legfeljebb 20 kg súlyú) ebet 10 m2-nél 

kisebb területen, közepes testű (20-40 kg súlyú) ebet 15 m2-nél kisebb 

területen, nagytestű (40 kg-t meghaladó testsúlyú) ebet 20 m2-nél kisebb 

területen tartósan tartani. 

A láncon tartás tilalma szerint az ebet tartósan kikötve tartani tilos.
Mindkét tartási módnál a tartós kifejezésen van a hangsúly. 

Bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának biztosítani kell a 
gazdával együtt töltött idő, a közös séták (a kertben tartottaknak is!) és 
a szabad mozgás lehetőségét!

Törekedni kell arra, hogy minden kutya – még a nehezen kezelhető, hara-

pós állat is - legalább időnként szabadon mozoghasson egy biztonságosan 

bekerített, zárt területen, vagy ha ez az állat viselkedése miatt nem lehetsé-

ges, akkor egyéb, irányított tevékenységgel kell kielégíteni a mozgásigényét.

Vonatkozik ez természetesen a kis lakásban egész nap bezárva hagyott, 

sétálni csak pár percre, pórázon levitt, nagy mozgásigényű fajtákra is!

A rendelet előírásai tehát egyfajta követendő irányt határoznak meg, 
segítve a felelős állattartási szokások kialakulását.

Másfelől alapvető, általános előírás, hogy a kedvtelésből tartott állatot 
úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes 
viselkedését, ugyanakkor szükségtelenül ne zavarja a lakóközösség 
életét, szokásrendjét. Természetesen még ennél is fontosabb az ember 
egészségének és testi épségének védelme!

A két dolgot –a felelős állattartást és az ember testi épségének védelmét- 

kell összhangba hoznunk, törekedni kell arra, hogy csak az tartson állatot, 

aki e két igénynek meg tud felelni.

Nem az a közvetlen, azonnali cél, hogy minden kutya végleg lekerül-
jön a láncról, akkor is, ha az adott állat szocializáltsága és a környezete 

nem biztosítja a biztonságos tartás feltételeit, de az igen, hogy ezután egy 
kutya se kerüljön tartósan láncra!

A jogalkotó célja, hogy senki ne kezdjen kutya tartásába, ha nincsenek 

meg a megfelelő, az állat és a lakókörnyezet jogos igényeit is kielégítő fel-

tételek.

A fenti rendelkezésekkel kapcsolatban sok téves értelmezés látott napvi-

lágot. Ennek eredményeként néhányan azonnal szabadon engedték a 

kutyáikat. Ez nem megoldás. 

Sokan panaszkodnak, hogy nem tudja a kutyát elengedni, mert nincs 

kerítése. Ez esetben nem tudja biztosítani a megfelelő tartás feltételeit. Vagy 

megteremti ezeket, vagy olyan gazdát kell keresni a kutyának, aki ezeket 

meg tudja teremteni. A kutya elzavarása, utcára engedése itt sem megoldás.

Hova lehet fordulni, ha a fentieket tapasztaljuk?

Szabálysértés elkövetése miatt a rendőrséghez kell fordulni, ha a valaki 

a felügyelete alatt álló kutyát: 

- a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy 

kóborolni hagyja,

- szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakveze-

tő, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,

- élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vak-

vezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, 

illetőleg bevisz.

Megjegyzem, az is elköveti a szabálysértést, akit több kutya követ az 

utcán, eteti őket, de mindenhol azt hangoztatja, hogy egyik kutya sem az 

övé. A kutya etetése azt jelenti, hogy magatartásával „birtokba vette” a 

kutyát, tulajdonosnak számít, a fentiek szerint felel a kutyáért.

A polgármesteri hivatalt kell keresni, ha az állat tartása nem megfelelő, 

tehát tartósan láncon van a kutya, rosszul táplálják az állatot. Ilyen esetben 

kérem írásban, nevüket vállalva tegyenek bejelentést.

A bírság mértéke mindkét esetben százezres nagyságrendű lehet. 

Tisztelt Olvasók! Kérem önöket, hogy a fentiek megismerését követően 

jutassák el ezen információkat azokhoz is, akik nem olvassák a helyi újságot. 

Bízom benne, hogy a fenti lakossági tájékoztató hozzájárul ahhoz, hogy 

a kutyák tartása megváltozik azon tulajdonosoknál, ahol eddig nem sike-

rült megfelelő körülményeket biztosítani az állatoknak, továbbá azoknál, 

akik nem tanúsítottak kellő felelősséget a kutyatartás során.

Mezőtúr, 2016. július 11.

 dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tájékoztató a kutyák tartós láncon tartásának tilalmáról

Idén július 2-án rendeztük meg hagyományos utcabálunkat a 

Béketelepen, ahol ismét olyan programokkal készültünk, amely gyermekek 

és felnőttek számára is jó kikapcsolódást nyújtott. A helyszín a megszokott 

Szép Ernő utca sarkán található játszótér és környezete volt, ahol késő dél-

után a gyermekek kezdték meg a programok sorát. Először 

aszfaltrajzversenyt rendeztünk, majd kerékpáros és rolleres ügyességi ver-

senyen mutathatták meg gyorsaságukat a gyerekek, akik később díjazás-

ban is részesülhettek.

Következett a „Kié a legjobb Túri pálinka?” című versenyünk, ahová idén 

is nagyon finom pálinkákkal neveztek, így nem volt egyszerű a zsűri felada-

ta. I. helyezést ért el Tóth Lajos (barack), II. helyezést Csepcsényi Antal 

(szilva), III. helyezést Körmöndi Antalné (vegyes) pálinkája.

Az estét az EKG Band zenekar koncertje nyitotta, majd retró diszkóval foly-

tatódott az este, ahol sokan táncoltak a megszokott pótkocsis színpadunk előtt. 

Köszönjük mindenkinek, aki jelen volt a rendezvényen. Jövőre folytatjuk!

Külön köszönet az utcabált támogatóknak: Herczeg Zsolt polgármester 

úrnak, a Mezőtúri Közm. és Sport KN Kft-nek, a Mezőtúri Intézményellátó 

Kft-nek, a Mezőtúri Ipari Park Kft-nek, az MVK Kft-nek, Farkas Jánosnak a 

felajánlott játékokért, a Túri Pálinka Kft-nek a díjakért, Dobos Istvánnak, a 

Taköv-Trans Kft-nek, a Városi Polgárőrségnek a biztosításért, Kelemen 

Mártonnak és Kun Józsefnek a hangosításért!

Szűcs Dániel

Béketelepi utcabál
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Magyarországon a Nemzeti 

Összetartozás Napja, ünnepe. Ezt 

az összetartozást mi, a Teleki 

Blanka Gimnázium diákjai idén 

tavasszal a „bőrünkön” is megta-

pasztalhattuk, mivel a Határtalanul! 

pályázat keretében diákcsere prog-

ramon vehettünk részt a 

székelyudvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium tanulóival.

Áprilisban az erdélyi diákok láto-

gattak meg minket, és már az első 

napjukon aktív résztvevői lehettek 

iskolánk diáknapi programjának is. 

Nagyon kedvesek és közvetlenek 

voltak a gyerekek, könnyen szóba 

lehetett velük elegyedni. Egy való-

ban jó társaság alakult ki egy csa-

pásra. Lelkesen vetették bele magu-

kat a Teleki nap forgatagába, kós-

tolták a számukra érdekes módon 

elkészített bográcsos étkeket (a 

paprikás krumpliba ők nem tesznek 

galuskát és kolbászt!), ismerkedtek 

a röplabdával és az itteni diákokkal, 

szokásokkal. A délután folyamán a 

diákok a Kóborka állatmenhelyen 

ültettek fát, hogy árnyékosabbá 

tegyék a területet. Együtt látogattak 

el a telekisekkel szombaton 

Budapestre és vasárnap 

Ópusztaszerre, ahol nem fáradt a 

láb, és a szem nem győzött nézni, 

befogadni. Az erdélyiekkel együtt 

töltött napok nagy hatással voltak 

mindkét félre, a viszontlátást várva 

várt eseménnyé avatták.

Májusban mi, telekis gimnazis-

ták viszonozhattuk a látogatást, és 

tölthettünk el 5 csodás napot 

székelyudvarhelyi kedves vendég-

látóink körében. Az utazás során a 

Tamási Áron Gimnázium történe-

lemtanára kísért minket, és ő mesélt 

nekünk Erdélyről és Székelyföldről. 

Nagyon sok érdekes dolgot megtud-

hattunk tőle a helyiek kultúrájáról 

és a mindennapjaikról. Minden 

napunk tele volt programokkal, és 

nagyon élveztük minden egyes per-

cét. Szerintem minden résztvevőre 

a csíksomlyói búcsú volt a legna-

gyobb hatással. Így írtak róla a töb-

biek: „A búcsú helyszíne lenyűgö-

ző, egy életre szóló élményt adott.” 

„Hol fáztunk, hol megsültünk a 

nyeregben, de a látvány és az együ-

vé tartozás élménye mindenért kár-

pótolt bennünket. Megegyeztünk 

abban, hogy ennyi embert egy 

helyen még sohasem láttunk.” 

Lelkünket lecsendesítve és feltölte-

kezve indultunk tovább a Békás-

szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz. Ha 

lehet, ezek a természeti csodák még 

tovább fokozták az élményt. Fáradt 

csapatunk estére tért vissza 

Székelyudvarhelyre, a „bentlakás-

ba”, ahogyan a kollégiumot az erdé-

lyiek hívták. 

A többi napon is gazdag volt a 

program: Korondon a fazekas ter-

mékek szemrevételezése mellett 

kóstoltunk somlekvárt és fenyőmag 

szörpöt, Parajdon a sóbányában 

szerencsére elegendő időt tölthet-

tünk ahhoz, hogy kitisztuljon a 

tüdőnk, magunkba szívtuk az 

egészséget. Farkaslakán megkoszo-

rúztuk Tamási Áron sírját. 

Szejkefürdőn végigsétáltunk a szé-

kely kapuk alatt, és megkoszorúz-

tuk Orbán Balázs, a legnagyobb 

székely sírját. Este sétálgattunk 

Udvarhely belvárosában, és talál-

kozhattunk végre az erdélyi diákok-

kal, akik finom házi sütikkel és tán-

cos mulatsággal kedveskedtek 

nekünk. Pünkösd hétfőn 

Székelyderzsen az erődtemplom-

ban döbbenetes épségben fennma-

radt Szent László freskókat csodál-

tuk meg, és szembesültünk azzal a 

furcsa helyi szokással, hogy a sza-

lonna és sonka legjobban a temp-

lom körüli bástyákban szögekre 

függesztve tartható, a mai napig. 

Ha szalonnázni támad kedve a sza-

lonna tulajdonosának, szerdán van 

nyitva a bástya kamrája, más napo-

kon csak két tanúval mehet fel érte, 

nehogy a máséból kanyarítson. A 

templomban családoké egy-egy 

padsor, a mai napig számít, ki hol 

ül. Mint megtudtuk, ez a szokás 

csak erre a helyre jellemző. 

A délután folyamán egy kis fel-

frissülés várt ránk. Meglepetésként 

ért minket, hogy választhattunk két 

ígéretes program közül; volt, aki 

bowlingozni ment, volt, aki úszni, 

fürdőzni. Így emlékeztek vissza 

erre a többiek: „Úgy tapasztaltam, 

sokunknak volt új a bowlingozás, 

bevallom, én is kissé szkeptikusan 

álltam a dologhoz. Végül meggyőz-

tem magam, hogy épp itt az ideje 

kipróbálni. Jól döntöttem, mert 

hamar bele is jöttem, két kört sike-

rült is megnyernem.” „Eleinte nem 

nagyon szerettem volna ezt a spor-

tot választani, mert még sosem ját-

szottam, de kipróbáltam, és nagyon 

megtetszett, szívesen maradtam 

volna még.”

Az utolsó nap délelőttjén alkal-

munk volt végre a gimiben találkoz-

ni a gimnázium diákjaival, órákat 

látogattunk, bekukkantottunk a 

tanáriba is, és megállapítottuk, 

hogy a naplónk kicsi az övékéhez 

képest. Átadhattuk az ajándékba 

vitt irodalomtankönyveket, amit 

nagyra értékeltek a tanárok. Nem 

akaródzott búcsút venni ezektől a 

kedves emberektől, csak álltunk 

ott, és nem vettünk tudomást arról, 

hogy már harmadjára kérnek min-

ket a tanáraink, hogy szálljunk már 

föl végre a buszra.

Útközben hazafelé kezdett meg-

fogalmazódni bennünk, hogy 

nagyon sokat kaptunk ezen a kirán-

duláson, nehezen elmondható dol-

gokat, de talán ezek a szavak mégis 

érzékeltetik, mik kavarogtak ben-

nünk: „Jó érzés volt, hogy egy 

másik országban a saját anyanyel-

vünkön beszélhettünk másokkal 

is.” „Maradhattunk volna még pár 

napot ezen a meseszép helyen.” 

„Szeretettel gondolok erre az öt 

napra, amikor lehetőségem volt 

megismerni Székelyföld csodáit.” 

„Ez a kirándulás egy fantasztikus 

élmény volt számomra. Nagyon sok 

dolgot tanulhattam Erdély neveze-

tességeiről és kultúrájáról. Nagyon 

várom, hogy a következő tanévben 

is legyen ilyen lehetőség.”

Pozitív élményekkel tértünk 

haza. Jó volt a közösség, jó volt a 

hangulat, jól szórakoztunk egymás 

társaságában. Új barátságok szö-

vődtek, és sok élményt szereztünk. 

Felejthetetlen élmény volt. Hálásak 

vagyunk a lehetőségért, hogy itt 

lehettünk. 

Határtalanul!

Írták: Busi Dóra, Csurgó 
Petra, Gyöngyösi Márta, 

Iglódi Bernadett, Iván Szonja, 
Kádas Soma, Lakatos Veronika, 

Rácz Dávid és Tóth Noémi

Telekis tavaszi szomszédolás

Elsősorban szeretnék pár tévhitet eloszlatni: A német lányok (minden 

női féltékenységet félretéve) igenis szépek, a német emberek pedig nagyon 

kedvesek, finomakat főznek és barátságosak. Mindezeket saját tapasztala-

taim alapján mondhatom el, ugyanis lehetőségem nyílt a Teleki Blanka 

Gimnázium által szervezett német-magyar cserediák programban részt 

venni. Mikor az iskola melletti parkolóból május 21-én kigördült a kis 

buszunk, nem is sejtettem, hogy életem egyik legjobb hete áll előttem.

Weida ugyanis gyönyörű város, ahol tartalmas programok vártak ránk. 

Hat napot töltöttünk el itt, ahol délelőttönként városnézésen vettünk részt, 

Jenába látogattunk el, egy óriási planetáriumban és a Csodák Palotájában 

őrültebbnél őrültebb feladatokat oldottunk meg. A weidai iskolában rend-

hagyó órai feladványokba kapcsolódtunk be. A városházán a polgármester 

úr pedig szívélyes fogadott bennünket.

A délutántól másnap reggelig az időt, mindenki a saját német befogadó 

családjával tölthette, akik vendégszeretőek és nyitottak voltak. Míg velük 

voltunk, úgy gondolom, senki nem szenvedett hiányt semmiben. A testvér-

iskolánkba 40 környező faluból járnak be diákok, így szinte a magyar cso-

portból senki nem került egy faluba. Ez eleinte rémisztő volt, de aztán 

annál jobban örültünk neki. Minden család a saját vendégét bemutatta az 

egész falunak, így én személy szerint megismerhettem a cukrász nénit, a 

step-aerobik edzőt, a szomszéd kisbabát, és nem utolsó sorban az utcánk-

ban lakó 70 éves szárazföldi teknőst. A házak körül nem volt kerítés és lát-

hatóan igazi egymást segítő közösségként élnek. 

Nyelvtanulás szempontjából is sokat számított ez az egy hét. Nem volt 

„mese” itt bizony mindenki német volt és legfeljebb az angol nyelv volt a 

másik lehetőség a beszélgetésre. Rengeteg új barátra tettünk szert, akikkel 

a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Alig várjuk, hogy újra láthassuk őket!

Persze ez a szuper kirándulás nem jöhetett volna létre, ha a Telekitől 

nem kapjuk meg ezt a lehetőséget. Köszönjük!

Bán Zsófi

Cserediákként Németországban
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Az idei Ünnepi Könyvhétre jelent 

meg és került bemutatásra Anikó 

első önálló kötete.

A családias hangulatú könyvbe-

mutatóra a Rákóczi úti iskola aulá-

jában került sor, ahol az esemény-

hez kapcsolódóan Anikó kollégái, 

barátai, tanítványai munkáiból 

készült kiállítás színesítette a ren-

dezvényt.

A rég várt kötetet Majoros Sándor 

József Attila-díjas író így méltatta:

„Ha a régi öregek szókészletét 

használva elemeznénk a jelenkori 

prózairodalom legégetőbb gondjait, 

akkor villámgyorsan eljutnánk 

addig a megállapításig, hogy a jó 

novella úgy kell nekünk, mint éhe-

zőnek a falat kenyér. Rémisztően 

kevesen írnak már igazi novellát, de 

az egyéb kisprózai műfajokkal sem 

reménykeltőbb a helyzet. Salánki 

Anikó egyike ezeknek az utolsó 

mohikánokként tevékenykedő, üde 

kivételeknek.

Továbbgondolkodásra ösztönző, 

a jelent a múlttal összekötni képes, 

éleslátásról és remek megfigyelőké-

pességről tanúskodó novellái biztos 

pontként fénylenek az értékes 

olvasnivalót keresgélők előtt. Nem 

hódol be a manapság divatos életér-

zésekre, szétfolyón laza szövegekre 

épülő írói törekvéseknek, velük 

ellentétben régimódi értelemben 

vett olvasmányt kínál. Mintha ezek 

a mából kiemelt és fölmutatott élet-

helyzetek azoknak a hajdanvolt tör-

ténéseknek lennének a folyomá-

nyai, amelyekből az igényes, időtál-

ló honi irodalom ősgyökerei kiala-

kultak.

Ez a kötet már csupán ezért is 

kuriózum: a benne foglalt írások 

nemcsak Salánki Anikó világszemlé-

letének a szinte már fájdalmasan éles 

tükröződései, hanem jelentős hagyo-

mányokat magáénak tudó magyar 

novellisztika újjáteremtődése.

Az Olvasó itt, a kezében tartja 

annak bizonyítékát, hogy rövidpró-

za továbbra is irodalmi lehetőség. 

Szinte már közhelyes igazság az, 

hogy a modern próza minőség-ellen-

őrzés nélküli szövegmasszává oldó-

dik az internetes önkifejezés korlát-

lan szabadságában. De ez a kötet 

rávilágít arra, hogy a szerzői önfe-

gyelem és az olvasó iránt érzett tisz-

telettudó alázat még ebben az iro-

dalmi szempontból nem túlságosan 

barátságos 21. században is éles 

kontúrokkal kirajzolódó értéket 

teremthet. Salánki Anikó prózája – 

novellái, jegyzetei és csupán villaná-

sokra fölszikrázó karcolatai – ezt a 

tulajdonságot váltja át a bizonyosság 

kézzel fogható valóságává. Ebben a 

minőségében pedig mindenkinek 

kedves olvasmányává válhat.”

Abban a megtiszteltetésben volt 

részem, hogy a kötet útját születé-

séig végigkísérhettem. Mindegyik 

novellája egyformán kedves szá-

momra.

Önöknek is meleg szívvel aján-

lom.

Papp Erika

Könyvheti újdonság – Salánki Anikó:
Piros szemüveg

REGE TÁBOR

Az idén immár 21. alkalommal 

rendezte meg a Mezőtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár  június 

27. és július 1. között az immár 

nagy hagyományokkal rendelkező 

táborát. Az alsó tagozatos gyerekek 

itt megismerkedhettek Mezőtúr 

Város értékeivel, intézményeivel, 

valamint a magyarság olyan ősi 

emlékeivel, mint például a rovás-

írással.

A hét minden napján különleges 

programokkal vártuk a gyerekeket, 

mint lovaglás, íjászkodás, nemeze-

lés valamint egy buszos kirándulás-

ra is elvittük őket a Tisza-tavi 

Ökocentrumba, Poroszlóra. A hét 

végére a résztvevő huszonegy gyer-

mek igazi kis közösséggé kovácso-

lódott össze és élményekkel tele 

várhatták mit hoz számukra még a 

nyár hátralévő része.

Ezúton szeretnénk megköszönni 

azoknak a személyeknek és intéz-

ményeknek közreműködését, akik 

segítették a táborunkat még izgal-

masabbá és színvonalassá tenni: 

Baranyiné Fodor Zsuzsanna rendőr 

százados, Garainé Bordács Márti, 

Herbály Mónika, Némethiné Tolnai 

Edit, Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség,  Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft., Mezőtúri 

Mentőszolgálat. 

Vékony Erzsébet

Meghívó

A Veterángép Baráti Kör 
2016. július 30-án 9 órától újra megrendezi 

III. VERETÁNGÉP TALÁLKOZÓJÁT.

A programok között szerepel:

szántóbemutató, húzó és ügyességi verseny 

Helyszíne a Szarvasi út, a Csordajárás szélén.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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2016. május 27-29. között ismét országos kézilabda döntőt rendezett 

városunk Tokács Anikó főszervezésében. Az elmúlt években több sikeres 

rendezvényt sikerült Mezőtúron lebonyolítani, így a korábbi B33-as kosár-

labda döntő, valamint a középiskolás korcsoport számára megrendezett 

kézilabda országos döntő után maga a Magyar Kézilabda Szövetség kérte 

fel Tokács Anikót, hogy szervezze meg idén ezt a döntőt. A 

Gyermekbajnokság Országos U13-as és U14-es döntőjének két csarnok 

adott otthont, ahol több száz szurkoló izgulta végig a színvonalas mérkőzé-

seket. A Városi Sportcsarnokban az U13-as lányok legjobbjai, míg a Városi 

Oktatási Centrumban (volt főiskolai csarnok) az U14-es fiúk játszottak 

három napon át. Az ország legjobb együtteseit láthattuk tehát vendégül, így 

a mezőtúriak egy-egy esti séta folyamán találkozhattak a Győri AUDI ETO-s 

lányokkal, a FTC leány és fiú csapatával, a Pick-Szeged fiataljaival, a 

Debrecen, a Gödöllő vagy éppen az Éles Kézisuli tehetséges gyerekeivel. A 

mérkőzésre Budapestről, Veszprémből, Szegedről és az ország sok más 

pontjáról érkeztek szurkolók, akik csatlakoztak a mezőtúri nézőkhöz, így 

nagyon jó hangulatban zajlottak le a mérkőzések.

Végeredmény: 
U13 leány   U14 fiú
I.Győri Audi ETO   I.Pick-Szeged

II.FTC   II.Éles Kézisuli

III.Debrecen   III.FTC

Az országos sportrendezvény nagy sikerrel zárult, amellyel a Magyar 

Kézilabda Szövetség nagyon elégedett volt. Örültek, hogy ismét Mezőtúron 

rendezhettek egy ilyen rangos eseményt! Nagy köszönet a szervezésért és 

lebonyolításért Tokács Anikónak!

Köszönet a támogatóknak, segítőknek: Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Herczeg Zsolt polgármester úr, Mezőtúri Ipari Park Kft., Mezőtúri 

Intézményellátó Kft., Mezőtúri Közm. és Sport KN Kft., JNSZ Megyei 

Kézilabda Szövetség, Mezőtúri Református Kollégium dolgozói és diákjai, 

626. Szakképző Iskola és Kollégium, Túrszol Kft., Heavy Tools, Mezőtúri 

Városi Kórház és Rendelőintézet, Karsai Andrásné, Primer Elektronika, 

Margaréta Cukrászda, Oláh Andrea, Baukó Péter, Kovács Karola, Kiss 

Attila, Juhászné Szatmári Tünde, Bán Tamásné, Kötelesné Andrea, Tiba 

Krisztina, Farkas András, Rácz István, Ács István, Vad Gergő, Hegyi Fanni, 

Tóth Ádám, Soós Bence, Török Róbert.

Szűcs Dániel
Művelődési, Oktatási és Sport Biz. elnöke

Kézilabda országos döntő Mezőtúron

Forrás: Győri Audi ETO

A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi 

Hagyományőrző Egyesület főszer-

vezésében 2016. július 8-9. között, a 

szarvasi Ezüstszőlőben került meg-

rendezésre a Kárpát-medencei 

Nemzetiségi Napok keretein belül a 

XIX. Aratónap.

A rendezvényen immáron több 

mint 10 éve vesz részt a mezőtúri 

Hagyományőrző Klub igen jó ered-

ménnyel. Többek között 5 alkalom-

mal a Klub kapta a legjobb kaszás 

díjat és minden alkalommal nye-

rünk díjat a főzőversenyen is. Az 

idén a különdíjat hozhattuk el az 

alföldi túri kubikos topogóval.

A Klub minden tagja részt vett az 

ünnepségen, vidámságunk, a 

közönség kulturális szórakoztatása 

és szorgalmunk eredményeképpen 

kaptuk meg a szervezők és a zsűri 

elismeréseként a vidám aratók 

díját. A hölgy tagok énekét vidám 

citeraszó kísérte.

Külön büszkék vagyunk arra, 

hogy legidősebb klubtagunk, aki 84 

éves, feleségével együtt még színe-

sebbé tette ünnepségünket. 

A rangidős kaszás díjat Szűcs Imre 

klubtagunknak adományozta a zsűri.

Az Aratócsapat tagjai: Herceg 

Antal 1. kaszás, Szűcs Imre 2. 

kaszás, Tóth István marokszedő, 

Kun Péterné 2. marokszedő, Kun 

Péter kévekötő keresztelő.

A főzőcsapat tagjai: Balogh 

Sándor, Balogh Lajos, Péterfi József, 

Szűcs Péter. A vidám csapatot a 

klub többi tagja alkotja.

A Klub szeretné a hagyományt 

folytatni és a jövőben is részt venni 

ezen színvonalas eseményen, 

amelyre a szóbeli meghívást már 

meg is kaptuk a főszervezőtől. 

Az Újvárosi Hagyományőrző 

Klub ezúton is köszönetet mond 

Mezőtúr Város Önkormányzatának, 

Herczeg Zsolt polgármester úrnak, 

Patkós Lajos egyéni vállalkozó 

úrnak az Aratónapon való sikeres 

részvételünk elősegítéséért, anyagi 

támogatásáért.

Herceg Antal
klubtag

Mezőtúri részvétel a szarvasi Aratónapon

2016. május 28-án Budaörs adott 

otthont a WOOMAA (World 

Organization Of Martial Arts 

Athletes)  X-Fight kupa, nyílt orszá-

gos harcművészeti versenyének, 

ahol formagyakorlatban, combrú-

gásos light-contactban és oriental 

K1 szabályrendszerben mérethet-

ték meg magukat a sportolók. A 

verseny érdekessége volt, hogy 

nem csak az egyéni, hanem a csa-

pat teljesítményt is értékelték. Az 

ország régióiból 23 egyesület ver-

senyzői gyűltek össze, hogy eldönt-

sék kinek a nyakába kerülhet az 

aranyérem. A színvonalas, némely 

esetben nagyon kemény – de a 

sportszerűség határain belül mozgó 

- összecsapások folyamatosan zaj-

lottak egész nap mind a ringben, 

mind pedig a páston.  Késő estére 

megszülettek az eredmények, 

melynek joggal örülhettünk, hiszen 

a kick & thai-box szakosztályban 

sportolók közül ismét országos baj-

nokokat avathattunk és a csapatver-

senyben is a dobogóra állhattunk.

 Eredmények:  Benkó Sándor K1 

3. hely;  Varga Zsolt K1 3. hely;  

Katona Attila K1 2. hely;  Lajter 

Dorina kick-light 3. hely;  Bóka 

Kamilla kick-light 2. hely;  Kurgyis 

Csaba kick-light 2. hely;  Poták 

Tamás kick-light 2. hely;  Földesi 

Szabolcs kick-light 1. hely; ; Tóth 

Károly Karimo kick-light 1. hely;  

Bíró Dániel kick-light 1. hely;  Ádám 

Sándor kick-light 1. hely

Csapatverseny:  Az 1. helyen a 

Báthory SE Debrecen végzett, míg a 

2. helyen a Garuda Team Pécs, a 3. 

helyen pedig a TVSE Mezőtúr, 

Túrkeve végzett.

Hálás köszönet a Manó Minibusz 

Kft-nek a szállításért, Horváth H. 

Géza a National Iron Team Kft veze-

tőjének a támogatásért, valamint 

külön köszönjük az ellenfeleknek, 

hogy hagytak minket ilyen szép 

eredményeket elérni! 

Bíró László 
edző

WOOMA Országos Bajnokság
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A Zrínyi Ilona Matematikaverseny 

az ország legnépszerűbb matemati-

kaversenye. A kecskeméti 

Matematikában Tehetséges 

Gyermekekért Alapítvány szervezi 

1990 óta. 1992- től országos, 1995- 

től a határon túli magyar diákok is 

részt vesznek rajta. Két fordulós. Az 

első fordulón több tízezer most már 

2.-12. osztályos tanuló próbálhatja 

ki magát, közülük kerül be a döntő-

be létszámtól függően megyénként 

1-2 gyerek, illetve az országos 

összesítésben a legjobbak. Az idén 

közel 70000 tanuló indult a verse-

nyen. Közöttük voltam én is, Biró 

Ádám Márk a Kossuth Lajos Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 7. osztályos tanulója, megyei első helyezettként negyedik alkalom-

mal vehettem részt az országos döntőn. Harmadik osztályban Kecskeméten, 

negyedikben Veszprémben, hatodikosként Pécsen, az idén pedig szintén 

Kecskeméten versenyeztem eredményesen. Az idei döntőt március 23- 25. 

között rendezték meg ünnepélyes megnyitóval, ahol a Varga Tamás 

Matematikaverseny eredményhirdetése is megtörtént és átvehettem a 

negyedik helyezettnek járó könyvjutalmat, oklevelet és névre szóló graví-

rozott kockát. Ezután következett a verseny, ismerkedés a város látnivalói-

val, majd a közös szabad programok, remek társasjátékok, ünnepélyes 

eredményhirdetés. A 6306 hetedikes induló közül 65- en kerültek a döntő-

be, én ötödikként, 90 perc alatt kellett a 30 feladatot megoldani. Nehéz volt, 

100%-ra nem is tudta senki megoldani ennyi idő alatt. Büszkén vettem részt 

ezen az eredményhirdetésen is, ahol hatodik helyezést értem el, oklevelet, 

könyvjutalmat és egyhetes tehetséggondozó természettudományos tábori 

meghívást kaptam Orfűre, melyet a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 

ajánlott fel. Ezúton is köszönet érte.

Ebben a tanévben elért további matematika versenyeredményeim:

Pangea Matematikaverseny országos 1. hely, Budapest
Tudásbajnokság országos 1. hely, Szeged
KockaKobak Matematikaverseny országos 4. hely, Budapest
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei 1. hely, országos 20. hely

Németh József Matematika Emlékverseny megyei 1. hely, Mezőtúr
Kecske Kupa Matematika Csapatverseny országos 2. hely (Biró Ádám, 

Dormán Gerda, Nagy Sándor, Rácz Rikárdó), Kecskemét
Dürer Matematika Csapatverseny országos 9. hely (Biró Ádám, Mészáros 

Viktória, Benke Laura), Miskolc
Bólyai Csapatverseny országos 11. hely (Biró Ádám, Dormán Gerda, 

Nagy Sándor, Rácz Rikárdó), Budapest
„35 év emlékére” Matematika Csapatverseny városi 1. hely (Biró Ádám, 

Nagy Sándor, Rácz Rikárdó), Mezőtúr
Ebben a tanévben is sok szép helyre jutottam el a matematika révén. A 

pénzdíjas Pangea Matematikaverseny ünnepélyes díjátadóján szintén a 

Mariott Hotel bálterméből csodálhattuk a Budai Várat a szüleimmel és a 

bátyámmal együtt, a KockaKobak díjátadója harmadik alkalommal volt a 

Csodák Palotájában, a Kecske Kupán második alkalommal lettünk másodi-

kak a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Második alkalommal állhattam 

Szegeden  a színpadon és vehettem át a győztesnek járó kupát, aranyérmet, 

oklevelet és könyvjutalmat. Csodálatos élmény volt!

Ettől a tanévtől tanárom Farkas Sándorné, Tünde néni, és ugyancsak 7. 

osztály kezdetétől járok matekozni hetente egy alkalommal Marinka 

Lajosné, Gizi nénihez, aki segít felkészülni a versenyekre. Ezúton is köszö-

nöm! Végül, de nem utolsó sorban köszönöm édesanyámnak, Biróné 

Dragán Enikőnek, aki már alsó tagozattól támogatta részvételemet a verse-

nyeken, segített a felkészülésben, majd 5.-6. osztályban matematikataná-

rom volt, felkészített a versenyekre és elkísért azokra ebben a tanévben is.

Életre szóló élményekkel gazdagodtam én is csapattársaimmal együtt. 

Köszönet a KLIK Mezőtúri Tankerületének és Tar Anikó tagintézmény-

vezetőnek, hogy támogatta részvételünket a versenyeken.

A matematikaversenyek mellett zeneiskolába is járok, és tanév végén 

sikeres művészeti alapvizsgát tettem szolfézsból és klasszikus gitárból. A 

sport iránti szeretetből a maradék szabadidőmben focizni is járok a MAFC 

U14 csapatába.

Zárásként a Tanévzáró ünnepségen harmadjára vehettem át az iskolánk 

által 2014-ben alapított dr. Varga Kálmán díjat, a reáltantárgyak terén elért 

kimagasló eredményeimért, a legtöbb igazgatói dicséretért járó oklevelet, a 

legtöbb ötösért emléklapot, valamint oklevelet és könyvjutalmat kitűnő 

tanulmányi eredményemért, versenyeken való eredményes részvételemért, 

példamutató magatartásomért és szorgalmamért, énekkari tevékenysége-

mért. Végül, de nem utolsó sorban egy cirkuszi belépőt is kaptam, mint 

kitűnő tanuló, a Fővárosi Nagycirkusz: Atlantisz gyermekei című vízi cirku-

szi előadására. Köszönet érte!

Biró Ádám Márk
7. osztályos tanuló

Kossuth Lajos Magyar – Angol Két  
Tanítási Nyelvű Általános Iskola                                                                                                                       

Negyedik alkalommal a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében

Véradás
2016. július 20-án Véradás lesz a Közösségi Házban 

8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkár-

tya, TAJ kártya          Magyar Vöröskereszt
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Bornemissza Noel Márió
(Laskai Tímea)

ELHUNYTAK
Madarász Istvánné Fórizs Margit

élt 62 évet, 
Vásárhelyi Sándor élt 82 évet, 

Ádám Andrásné Hegyi Erzsébet
élt 74 évet, 

Ács Zsigmondné Székács Erzsébet
élt 82 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Július 15-21-ig:
Vasúti Gyógyszertár: 
Mezőtúr, Köztársaság út 1. 
Tel: 06/56-350-637
Július 22-28-ig:
Újvárosi gyógyszertár: 
Mezőtúr, VII. út 13. 
Tel: 06/56-350-111.

Állatorvosi ügyelet: 
 Július 16-17-én: 
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út. 
Tel: 06/20-975-1073 
Július 23-24-én: 
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi út 9. 
tel: 06/56-350-600, 06/30-963-5209 

Ü G Y E L E T E K

Hornok Léna
(Szűcs Beáta)

Juhász Csongor
(Rácz Orsolya)

Krizsán Géza Álmos
(Anda Emese)

Németh Gréta Réka
(Farkas Ágnes)

Patkós Mihály
(Köteles Zsanett)

Szabó Kristóf
(Szabó Szimonetta)

Szalai Léna Dóra
(Monoki Dóra)


