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Megkérdeztük...
Mezőtúr város képviselő-testü-

lete június hónapban is ülésezett, 
a soros ülés témáiról Herczeg 
Zsolt polgármester tájékoztatta a 
sajtót.

– Az első napirendi pont polgár-

mesteri elismerés adományozásá-

ról szólt. Kik érdemelték ezt ki?

– Ez év januárjában két általános 

iskolás lány – Berec Barbara és 

Gábor Dorina – egy kutyát sétáltató 

hölgyet mentettek meg, akit pitbull 

támadás ért. A két kislány rendkí-

vül bátran cselekedett, amelynek 

híre eljutott hozzám is. Úgy gondol-

tam, hogy elismerést érdemelnek, 

hiszen mások is tartózkodtak a kör-

nyéken és az emberek elég nagy 

közönnyel szemlélték az esemé-

nyeket, ők voltak ketten, akik a 

hölgy segítségére siettek. Így a 

részükre elismerő oklevelet és egy 

kis ajándékot adtam át az ülés ele-

jén. Fontos, hogy ne viseltessünk 

közönnyel embertársaink iránt. Ez 

a két fiatal lány emberségről, empá-

tiáról tett bizonyságot. Tisztelet és 

köszönet a bátorságukért!

– A mezőtúri vízi turizmus támoga-

tásával kapcsolatos beadványt is 

megtárgyalták. Mit tartalmaz ez?

– Kaptunk egy kérelmet nemrégi-

ben, amelynek a lényege az, hogy a 

Folyt. a 2. old.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 július 16., augusztus 27., szeptember 17., október 15., november 19.,  
december 17.

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 - 60. házassági évfordulójukat 
2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentke-

zési határideje 2017. július 21. Jelentkezés helye: személyesen a 

Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejé-

ben. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 

2017. augusztus 13-án délután a Túri Vásárban. 

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

 Bordács László

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció és

Határvadász járőrtárs toborzás:

Időpont: 2017. július 20-án 09-11 óra között

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit 

Kft., Közösségi Ház - 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

FELHÍVÁS!
Várjuk azok segítségét, akik Békésszentandráson július 6-15-ig ven-
dégül látott csángó gyermekek részére tudnak felajánlani írószere-

ket, táskát, tartós élelmiszert (cukor, liszt, száraztészta).
Az adományokat Karsai Istvánnéhoz, Földvári út 47. szám alá szíves-

kedjenek eljuttatni.

További információ: Patkós Éva 06/30 602-3447,

      Karsai Istvánné 06/56 351-633

Segítségükre számítunk! Felajánlásaikat köszönjük!

Patkós Éva, Karsai Istvánné

képviselő-testület egy jetski pálya 

kiépítését támogassa a Hortobágy-

Berettyó főcsatornán. Ez igen nagy 

vitát váltott ki már korábban is egy 

munkamegbeszélésen. Az ülésen 

az a döntés született, hogy általá-

nosságban a mezőtúri turizmust, a 

vízi sportokat támogatja a testület, 

de a jetski pálya kijelöléséhez nem 

járulunk hozzá. A témát három 

bizottság tárgyalta és mindenki azt 

a véleményt fogalmazta meg, hogy 

Mezőtúr közigazgatási területén ne 

járuljunk hozzá a pálya kijelölésé-

hez. Ez az ülésen annyit változott, 

hogy kizárólag a Hortobágy-

Berettyó főcsatornára korlátozza a 

képviselő-testület a nemleges dön-

tését. Ha arra alkalmas, más hely-

színt találnak a jetskizők, akkor 

arról újra tárgyalunk. 

– A napirendi pontok között szere-

pelt a feladat-ellátási előszerződés 

kötése a Havasi-MED Kft. képvise-

letében Csatóné Dr. Havasi Judittal 

a Mezőtúr V. számú háziorvosi 

körzet ellátására. 

– Korábban már elmondtuk, hogy 

nagyon örülünk annak, hogy egy 

mezőtúri hölgy tért vissza települé-

sünkre és háziorvosként fogja a 

mezőtúriak gyógyítását szolgálni. A 

vele kötendő szerződést természete-

sen a képviselő-testület támogatta.

– Javaslat érkezett „Mezőtúr város 

legeredményesebb maturánsa” 

kitüntető díj alapítására. Ezzel 

kapcsolatban milyen döntés szüle-

tett, kik kaphatják a díjat?

– Ez egy képviselői indítvány, 

amelyet a Jobbik Magyarországért 

Mozgalom két városi képviselője, 

illetve a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Önkormányzat képviselő-

testületének tagja, Csányi Tamás 

nyújtott be. Azt a javaslatot tették, 

hogy alapítsunk ilyen díjat és min-

den évben egy bizonyos pontozási 

rendszerben ¬– amelyre szintén 

javaslatot tettek – a legeredménye-

sebben érettségiző diák kitüntetés-

ben részesüljön. Ezzel kapcsolat-

ban abban maradtunk, hogy vissza-

térünk a témára. Alapvetően az 

ötletet jónak tartottuk, a részletek-

ben nincs egyelőre egyetértés. A 

Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottság kapta meg a feladatot, 

hogy dolgozza át a javaslatot és ezt 

követően újratárgyaljuk. A 2017-

2018-as tanévben már szeretnénk 

ezt az elismerést átadni.

– A Tiszamenti Regionális 

Vízművek (TRV) Zrt. 2016. évi 

üzemeltetési tevékenységéről is 

elhangzott egy beszámoló. 

– Ebben az esetben negatívum-

ként jelenik meg számos lakossági 

jelzés a TRV Zrt. tevékenysége kap-

csán: például a féléves leolvasást a 

lakosság nem tartja jónak és számos 

probléma adódott ebből. 

Ugyanakkor nagyon sok panasz 

érkezik a csőtörések helyreállításá-

nak minőségével kapcsolatosan. Ezt 

mi is tapasztaljuk, balesetveszélyes 

módon hagyják ott a hibaelhárítást 

követően a helyszínt. A felszólítá-

sok után is nagyon sokat kell várni 

annak érdekében, hogy ez meg-

szűnjön. A sok problémára tekintet-

tel az idei évben sem fogadta el a 

képviselő-testület a beszámolót.

– Több pályázat megvalósításáról 

is született döntés. Melyek ezek?

– A TOP 3.2.1-15.JN1-2016-00006 

azonosító számú „Komplex épület-

energetikai fejlesztés Mezőtúron” 

címmel benyújtott pályázat a Zrínyi 

utcai óvoda komplex energetikai 

felújítását érinti, 138 millió forint 

forrást nyertünk erre a projektre. A 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00010 azo-

nosító számú „Épületenergetikai 

fejlesztés Mezőtúr Városházán” 

címmel benyújtott pályázatunkban 

a városháza nyílászáróinak cseréi-

re, illetve a padlás hőszigetelésére 

nyertünk el szintén 138 millió forint 

támogatást. 

Így már a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív 

Programok (TOP) kapcsán el lehet 

mondani azt, hogy 9 darab pályáza-

tunk lett értékelve, eddig elutasított 

még nincs. A 9 darab pályázattal 

több, mint 2,1 milliárd forintnál tart 

az önkormányzatunk és van olyan 

benyújtott projekt, amelyekről még 

nem született döntés. 

– A „Jedlik Ányos Terv” elektromos 

töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére című fel-

hívás keretében benyújtott pályá-

zat támogatási szerződésének alá-

írásáról is szó volt. 

– Elektromos töltőállomás kiépí-

tésére is adott be az önkormányza-

tunk pályázatot és 2,7 millió forin-

tot nyertünk, amelyhez 140 000 

forint önerőt kell hozzátenni. A volt 

Altek Irodaház előtti parkolóban 

kerül kiépítésre az elektromos gép-

járművek töltésére szolgáló állo-

más.

– A Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár igazgatói tisztsé-

gének betöltésére pályázatot írt ki 

Mezőtúr Város Önkormányzata. Ki 

kapta a kinevezést?

– A kiírásra két érvényes pályázat 

érkezett. Ennek ellenére sajnálattal 

kellett megállapítani, hogy bár a 

pályázatok érvényesek voltak, az 

eljárás nem volt eredményes, 

hiszen egyik pályázónak sem volt 

középfokú nyelvvizsgája, ami a 

vonatkozó jogszabály szerint köte-

lező. Így a képviselő-testület azt a 

döntést hozta, hogy a jelenlegi 

vezetőt, Ács Erikát további egy évre 

megbízza ezen feladatok ellátásával 

és 1 év múlva újra ki lesz írva a 

pályázat. 

Bodor Márti

www.mkskft.hu
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Felhívás
Tisztelt olvasók!

A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei 

közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén 

elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt. 

Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek vala-

mely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá, 

és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze 

felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítsé-

get jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla 

készült fotóval.

Elérhetőségek: 

• Szabó András: 06/20-214-4756

• Pusztai Zsolt/ Túri Fazekas Múzeum: 06/56-350-174

• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. június 29-ei soros nyilvános ülé-

sén önkormányzati rendeleteket alkotott

• a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül törté-

nő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, vala-

mint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 

11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról,

• a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról,

• a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 23/2014.(XII.15.) önkormány-

zati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a 

városi könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály
jegyző 

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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A tanév utolsó napján a Kossuth 

úti iskola Képkörének kezdő és 

haladó csoportja, valamint az 

Újvárosi iskola szakkörösei a 

Hercegasszony Birtokra látogattak 

el. A gyermekek ezen a délutánon 

meseszép környezetben alkothat-

tak.

Gyönyörű időben a délelőtti taní-

tási órák után egy kisbusszal indul-

tunk el a kastélyba, a diákok 

nagyon izgatottan várták azt a per-

cet, amikor megpillanthatták a bir-

tokot. Miután megérkeztünk a hely-

színre Nagy Ferenctől a szakkör 

vezetőjétől megtudhattuk, hogy a 

Mezőtúr határában álló 

Hercegasszony kastély nevét egy-

kori tulajdonosáról, Lelbach 

Irénről, Habsburg Albrecht főher-

ceg feleségétől kapta, aki 1931-ben 

jegyajándékként örökölte a birto-

kot. A pár válása után a mesés bir-

tok Irén állandó lakhelyéül szolgált 

kora tavasztól egészen késő őszig. 

E gondolatok után körbevezettek 

bennünket a kastélyban, több szo-

bát is megtekinthetett a csoport. 

Miután körbejártunk egy-egy helyi-

séget és megcsodálhattuk a virágos 

parkot, az alkotás kapta a főszere-

pet. A tanulók nagy lelkesedéssel 

szebbnél szebb képeket készítettek 

a varázslatos helyszínen. 

A kiránduláson Nagy Gréta az 

iskola volt tanulója is részt vett, aki 

elmondta, hogy nagyon meghatáro-

zó volt számára az a négy év, amit a 

Képkörben eltölthetett. Jelenleg 

Békéscsabán tanul a Szeberényi 

Gusztáv Adolf Evangélikus 

Gimnázium és Művészeti 

Szakközépiskola festő szakán. 

Tervei között szerepel érettségi 

után művészeti iskolában folytatni 

tanulmányait. Gréta is alkotott ezen 

a délutánon, továbbá bemutatta az 

elmúlt időszakban festett képeit, 

amit nagy csodálattal szemléltek a 

gyermekek. 

Ezután a résztvevő diákok mutat-

ták be egymásnak és a Képkör veze-

tőjének a birtokon alkotott képei-

ket, többen a kastélyt és a virágos 

parkot rajzolták le, de voltak olya-

nok is, akik a vízpartot helyezték 

középpontba. Az alkotás után egy 

nagy sétát is tettünk a kastély park-

jában és a gyümölcsös kertben, 

majd pedig egy közös csoportképet 

is készítettünk.

A kirándulás nagyon jó hangulat-

ban ért véget, a gyermekek nagyon 

szép élményekkel gazdagodtak.

Veres Nikoletta

KÉPKÖR a Hercegasszony Birtokon

Ismét beköszöntött a nyári szü-
net. Véget ért a tanítás, itt a szün-

idő, a vakáció.

Ahhoz, hogy a szünidő gondta-

lan és problémamentes legyen, kér-

jük, hogy a gyermekek és saját 

maguk védelme érdekében tartsák 

és tartassák be tanácsainkat!

Bűnmegelőzési ajánlások szü-
lőknek:

- 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.

- A gyerek soha ne vigyen magá-

val fölöslegesen értékeket közterü-

letre, játszóterekre, strandokra. Ha 

elkerülhetetlen, akkor minden eset-

ben csak a szükséges pénz legyen 

nála és mobiltelefon, de azok se lát-

ható helyen.

- Strandra csak akkor engedjék 

el, ha megfelelő életkorral rendelke-

zik, vagy valamely barátja szülői 

felügyeletével megy oda. Az értékei 

megóvása érdekében hívják fel a 

figyelmét, hogy azokat hagyja a 

strandok értékmegőrzőiben. 

Oktassák ki, hogy felhevült testtel, 

tele gyomorral ne menjen vízbe, 

főként, ne mély vízbe. Tiltsák meg, 

hogy felügyelet nélkül természetes 

vízhez menjen fürödni, vagy hor-

gászni, mert a természetes vizek 

számtalan veszélyforrást jelenthet-

nek számukra.

- Ha nincs megfelelő szülői fel-

ügyelet, főként 12 éves életkor alatt 

ne engedjék, hogy gyermekünk 

kerékpárral közlekedjen egyedül. 

Nagyobb gyermekeiket oktassák ki 

a robogózás, motorozás veszélyei-

re. Az sem baj, ha meggyőződnek 

néha arról, hogy miként közleked-

nek egyedül a gyakorlatban. 

- A nagyobb, korosabb gyerme-

kek már igénylik az esti táncos szó-

rakozásokat. Fontos, hogy tudják, 

hol van, kivel, vagy kikkel és nem 

baj, ha meghatározzák, meddig 

lehet távol a fiatal otthonától. Ha a 

fiatalok viszonylag késői időpont-

ban megtartott programon szeret-

nének részt venni, oda csak csopor-

tosan, lehetőleg felnőtt kíséretében 

menjenek, és kerüljék a rosszul 

kivilágított, elhagyatott helyeket! 

Nagyobb pénzösszeget ne, vagy 

csak több helyen elosztva vigyenek 

magukkal! Ne hagyják őrizetlenül 

értékeiket!

Bűnmegelőzési ajánlások fel-
nőtteknek:

- Ha hosszú útra indulnak, úgy 

válasszák meg az indulás időpont-

ját, hogy a lehető legpihentebbek 

legyenek. Útközben tartsanak pihe-

nőket, mert - főleg az autópályákon 

- a monotónia figyelmetlenséget, 

vagy elalvást eredményezhet! 

Legyen elegendő folyadék a gépjár-

műben, mert vezetés közben rosz-

szullétet okozhat a folyadékháztar-

tás nem megfelelő szinten tartása! 

Éjjeli vezetés alkalmával vezesse-

nek óvatosan, mert nem csak Önök, 

hanem akár a szemből érkező is 

elalhat! Ennek szembetűnő jele 

lehet egy a pályán kacsázó mozgást 

végző jármű, vagy akár az, hogy jel-

zéseink ellenére fent hagyja a fény-

szóróját, nem vált tompított világí-

tásra.

 - Utazás esetén soha ne hagyják, 

ne tárolják értékeiket és okmányai-

kat (különösen útleveleinket és 

bankkártyáinkat) a kesztyűtartóba, 

inkább helyezzék azokat a csomag-

tartóba! Ne pihenjenek le sötét, 

elhagyott parkolókban lakott terüle-

ten kívül! Keressenek biztonságos, 

vagy kevésbé veszélyeztetett helye-

ket, mint benzinkutak, útszéli pan-

ziók, éttermek kivilágított parkolói! 

Idegenektől ne fogadjanak el segít-

séget, ne dőljenek be az utazókat 

fosztogató trükkös tolvajok által 

alkalmazott trükköknek! Ha defek-

tet, vagy más meghibásodást észlel-

nek, ne szálljanak ki egyedül, 

mobiltelefonon kérjenek segítséget, 

vagy az autópályán guruljanak el a 

segélyhívó készülékig! 

Magyarországon is jellemző már, 

hogy két kilométerenként van 

segélyhívó.

- Mielőtt nyaralni indulnának, 

kérjenek fel egy megbízható rokont, 

szomszédot, vagy barátot, hogy a 

postaládát rendszeresen ürítse ki, 

és nézzen szét a ház táján is, nem 

tapasztal-e rendellenességet.

- Strandokra, kirándulásra, min-

dig csak a legszükségesebb értéke-

ket vigyék magukkal! Próbálják 

meg értékeiket olyan zsebekben 

elhelyezni, hogy más ne férhessen 

észrevétlen hozzájuk. Fontos, hogy 

kempingezés alkalmával értékeik 

legyenek a kocsiban elzárva!

Mezőtúri Rendőrkapitányság

ITT A NYÁR!
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A szolnoki Aba Novák Agóra 

Kulturális Központ Családfakutató 

klubja az immár hagyományossá 

vált négy napos kirándulását az 

idén áprilisban Gyulára szervezte, 

miközben Arad, Nagyszalonta és 

Nagyvárad is szerepelt a program-

ban. A csapat, akik szolnoki, török-

szentmiklósi, fegyverneki és  mező-

túri családfakutatókból szerveződ-

tek, célja ezeken a kirándulásokon 

elsősorban a családtörténeti forrá-

sok megismerése, de természetesen 

nem hagyja ki az útba eső kulturális 

és természeti értékeket sem.

Kellemes időben érkeztünk 

Gyulára és rögtön bevetettük 

magunkat a felújított, remek állapot-

ban lévő Harruckern-Wenckheim-

Almásy kastély ódon falai közzé. 

Minden vonatkozásban lenyűgözött 

bennünket a látnivaló. A kiterjedt 

családról nagyméretű családfatab-

lók, interaktív kiállítási technika, és 

precíz korképek tájékoztattak ben-

nünket a grófi család és az őket 

kiszolgáló személyzet életéről. Az 

idegenvezetőnk több érdekes törté-

net ismertetése mellett megemlítet-

te, hogy itt élt Erkel Ferenc nagyapja 

is, aki kulturális udvarmester és házi 

muzsikusként szolgálta a grófi csa-

ládot.  Búcsúpillantást téve a szép és 

rendezett parkra, buszra szálltunk 

és elfoglaltuk szálláshelyünket a 

gyulai Hőforrás Hotelben. Délután a 

Gyulai várban „visszamentünk„ a 

török időkbe, ahol megtekintettük a 

magyar vitézek félelmetes fegyver-

zeteit, kardokat, bárdokat, vas vérte-

zeteket, majd kitekintettünk a várfo-

káról a szép város panorámájára.

 Másnap meglátogattuk Gyulán a 

Békés Megyei levéltárat, ahol tartal-

mas előadás során betekintést nyer-

tünk a megyei levéltár történelmé-

be és mai munkájukba. Azért a für-

dőt is kipróbálta egy kis csoport. 

Innen a Szabadkígyósi Wenckheim 

kastélyba mentünk, amit 1875-79-

ben Ybl Miklós tervei alapján épít-

tetett a gróf. A kastély felújítás előtt 

áll, de néhány szép és látványos 

terme látogatható. Érdekessége, 

hogy itt alkalmazták először a „köz-

ponti” fűtést. A körülötte lévő 

angolpark természetvédelmi terüle-

tét platánok, mocsári ciprusok, töl-

gyek, vadgesztenyefák és szép bok-

rok népesítik be. 

Visszatérve Gyulára Kocsis János 

idegenvezető jól megsétáltatott 

bennünket, de megérte a fáradsá-

got, felejthetetlen élményt nyújtott. 

Szenzációsan felkészült, igazi 

„mindent átadni a vendégeknek” 

idegenvezetőnkkel a programot a 

város főterén, a kaszkádokkal, szö-

kőkúttal, szobrokkal, parkkal ékes 

gyönyörű Kossuth téren kezdtük. 

Mindnyájan álmélkodva csodáltuk 

Andaházy László mozaikját, amely 

egy tükör segítségével élvezhető 

anamorfozis és Dürer (ősei a mai 

városhoz tartozó Ajtósfalváról men-

tek német honba) Ádám és Éva 

alkotását dolgozta fel. Majd a világ-

óra, a Katolikus templom, a 

Százéves cukrászda, a Ladics-ház, 

Erkel és Petőfi szobra, a Városháza 

után következett a Művész sétány 

Albrecht Dürer, Bartók Béla, Ady 

Endre, Munkácsy Mihály és az út 

túloldalán József Attila szobrával. 

Az ide látogató turista, fürdő ven-

dég el sem tudja képzelni mennyi 

mindenről „mesél„ Gyula városa. A 

két és fél órás történelmi séta min-

den fáradságot feledtetett, de már 

jól esett az esti pihenő. 

Harmadnap Arad városába láto-

gattunk el, ahol megnéztük a 2004-

ben újra felállított Szabadság szob-

rot, - a csodálatosan gyönyörű és 

kifejező, sok kálváriát átvészelt szo-

borcsoportot -mely a „Megbékélés” 

parkban található. A városban tett 

történelmi séta 

során sok szép 

épületet csodálhat-

tunk meg, ame-

lyek közül néhá-

nyan már vissza-

nyerték régi pom-

pájukat. A külső 

felújítás alatt álló 

Kultúrpalota kiállításai közül minket 

leginkább az aradi vértanúk relikviá-

it bemutató két terem fogott meg. 

Utána a vesztőhelyen emelt emlék-

oszlophoz mentünk, nemzeti színű 

szalag elhelyezése mellett főhajtás-

sal tettük tiszteletünket. Egy kisebb 

csoport az Aradi Levéltárba is elláto-

gatott. Történelmi barangolásunkat 

Gyulavári Kastélyban folytattuk. A 

„Himnusz” teremben, - ahol a 27 

Európai Unió tag nemzet himnuszá-

ról leírtakon túl, azok meg is hallgat-

hatók- az idegenvezetőnk színes 

ismertetését a Wenckheim-Almásy 

család nyári rezidenciájának törté-

netéről. Színvonalas kiállítást lát-

tunk a nemzetiségek (magyar, 

német, szlovák, cigány) múltbeli 

életformáiról, valamint egy részletes 

ökológiai kiállítást Gyula és környé-

kéről. Nem kis fáradság után jólesett 

a Tölgyfa étteremben tálalt vacsora. 

A negyedik napon korán indul-

tunk Nagyszalontára, ahol először 

Arany János szülőháza helyén 

épült, táblával ellátott emlékházban 

néztük meg az Arany családdal 

kapcsolatos eredeti és pótolt tárgya-

kat, valamint meghallgattuk a költő 

emlékét ápoló alapítványtól, az 

emlékházat felügyelő, Fekete Mária 

ismertetését. Láttuk a ház udvarán 

az eredeti eperfa átoltásával a 

„bólogató eperfa” dédunokáját! 

Majd megnéztük a Csonka torony-

ban négy szinten kiállított, a költő 

életéhez kapcsolódó relikviákat. A 

látottak csak alátámasztották Arany 

János költőnk sokoldalúságát, 

magas műveltségét és nemzetének 

tiszteletét. Főhajtással búcsúztunk. 

Nagyvárad főterén az ott érettsé-

gizett magyar énektanár útitársunk 

tartott részletes városismertetést, 

majd séta során láthattuk a város 

nevezetességeit. Voltunk az Ady 

Endre Emlékmúzeumban, majd a 

levéltárban. A séta során fotót készí-

tettünk a „Holnaposok„ név szerint: 

Ady Endre, Juhász Gyula, Dutka 

Ákos, valamint Emőd Tamás bronz-

ba öntött szoborcsoportjához állva. 

Sok szép élménnyel gazdagodva 

térhettünk haza. E kirándulás is 

bizonyítja a családfakutatás során 

kialakult érdeklődő, levéltári forrá-

sokat kutató, múltat idéző kis és 

nagy csoportok összetartozását. 

Igazolva Nemeskürthy István szép 

gondolatát: „ A múltat nem lehet 

elvenni tőlünk, de az csak akkor a 

miénk, ha ismerjük.” 

A kirándulást dióhéjba csoma-
golta Karsai Istvánné és 

Bordács Lajos, a mezőtúri 
Bodoki Fodor Helytörténeti 

Egyesület Családfakutató 
Tagozatának tagjai. 

Kirándulás Gyulára és a szomszédos Partiumba

A „Búzavirág” Dalkör Szarvason járt
A szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület meghívta a „Búzavirág” 

Dalkört szerepelni 2017. július 8-án. 

A közel 3 órás műsort fergetegesen fogadta a szarvasi közönség.  

Elégedettségüket hatalmas tapssal fejezték ki.

Köszönjük a meghívást és a szép fogadtatást.

A „Búzavirág” Dalkör tagjai

Jóga!
Minden csütörtökön,18.30-20 óráig, Mezőtúri Közösségi Ház.

Az órákat tartja: Hegyi Györgyi rekreációs sportoktató, jógaoktató, ter-

mészetgyógyász, aviva oktató.  

www.fagyongystudio.hu 06/70-398-59-96

Köszönjük az adományokat a Mezőtúri újszülött osztály nevében,további 

felajánlásaitokat a kórház újszülött osztályára várjuk.

szervezők

Köszönet
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2017. 06. 26.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A KÖZÉTKEZTETÉST ELLÁTÓ 

KONYHA FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata által - a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaság-
fejlesztés” című felhívására – benyújtott „Közétkeztetést ellátó konyha 
fejlesztése Mezőtúron” című TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosítószá-
mú pályázat bruttó 60 millió Forint vissza nem térítendő uniós támoga-
tásban részesült a közétkeztetési feladatot ellátó főzőkonyha fejlesztésé-
re. A Támogatási Szerződés aláírására 2017. május 30-án került sor.

Mezőtúr Város településen a közétkeztetési főzőkonyha jelenlegi állapo-

ta, és az előírásokhoz való egyre nehezebb megfelelés szükségessé tette a 

felújítást. A projekt célkitűzése a leromlott állapotú konyha kiváltása, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő másik ingatlan kihasználatlan, felújításra 

váró, megfelelő kapacitású főzőkonyhájára.

A projekt keretében belső átalakítás és korszerűsítés valósul meg, mely 

során megtörténik az elektromos és szennyvízhálózat, elszívó rendszer, 

öltöző felújítása, a megfelelő állapotú konyhaüzemi eszközök áthelyezése, 

hiányzó berendezések beszerzése, az irodai helyiségekbe való bejutás aka-

dálymentesítése, valamint a főzőkonyha kapacitásának növelése. A jelenle-

gi napi 1200 adagot 1300 adagra kívánja növelni.

A program során egy modern főzőkonyha létesül a költséghatékony, fenn-

tartható, biztonságos és szabályos üzemeltetés érdekében. A beavatkozások-

nak köszönhetően hosszútávon biztosítottá válik a főzőkonyha HACCP rend-

szer követelményeinek megfelelő működtetése, ezáltal megőrizhető a kiszol-

gáló alkalmazottak munkahelye és a települési közétkeztetés. 

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a beruházás sikeres 

megvalósítását alapozza meg. A projekt megvalósításának tervezett időtar-

talma 36 hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

2017. 06. 23.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT AZ IDŐSEK ÚJ NAPKÖZI 

OTTHONÁNAK ÉPÍTÉSÉT TÁMOGATÓ PROJEKT
Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Magas színvo-

nalú szociális alapszolgáltatáshoz való hozzáférhetőség biztosítása 
Mezőtúron” elnevezésű TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00002 azonosítószámú 
pályázata bruttó 60,348 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatás-
ban részesült a település szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése érdeké-
ben. A Támogatási Szerződés aláírására 2017. május 30-án került sor.

Mezőtúr Város Önkormányzata kötelező szociális alapszolgálatatásainak 

jelentős részét - így az idősek nappali ellátásának teljes körű ellátását is- a 

Berettyó-Körös Többcélú Társulás közreműködésével biztosítja több telep-

helyen. A projekt az Áchim u. 16. szám alatt működő telephely leromlott 

infrastrukturális állapotából és az akadálymentesítés megoldatlanságából 

fakadó problémákra nyújt megoldást.  

A beruházás keretében a Makk József utca 34-36. szám alatti ingatlanki-

váltásával egybekötött új, korszerű épület építésére; a szolgáltatások inf-

rastrukturális fejlesztésére; a telekhatáron belüli, épülethez tartozó külső, 

zöld terület rendezésére kerül sor a gazdaságos és fenntartható működtetés 

érdekében. A kialakítandó akadálymentesített épület komplex módon biz-

tosítja a hozzáférhetőséget a fejlesztésben érintett idősek számára, beleért-

ve a nappali ellátást, a szociális étkeztetést és a koordináció szintű házi 

segítségnyújtást.

Az építési beruházások mellett megvalósítandó, élménydús szakmai 

programok középpontjában a prevenció és a rehabilitációs aktivizálás áll, 

ami magába foglalja a mobilitást, a fizikai erőlét és a mentális egyensúly 

területeit. Továbbá elősegíti a családtagok munkába állását az idősek nap-

pali ellátásának biztosításával, ezáltal hozzájárul a gazdasági növekedés-

hez is. A tervek között a gondozottak számítógép- és internethasználat 

elsajátításának elősegítése, valamint multifunkcionális foglalkoztató létesí-

tésével hagyományőrzéssel egybekötött kreativitást támogató tevékenysé-

gek lebonyolítása.

A projekt eredményeként az Áchim u. 16. szám alatt található telephely 

a kertvárosban folytatja működését, ezáltal az idősek nappali ellátása a 

város ezen területén is biztosításra kerül.

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a beruházás sikeres meg-

valósítását alapozza meg. A megvalósítás tervezett időtartama 36 hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

Meghívó
a Szüvellő Együttes koncertjére

Időpont: 2017. július 21. péntek 19.00 óra

Helyszín: Takács-tanya - Mezőtúr, Külterület (Peresi-holtág)

A Szüvellő együttes Bajáról érke-

zik és saját bevallásuk szerint: „a 

moldvai népzene énekes és hangsze-

res dallamaival foglalkozunk, egyik 

fő célunk megismertetni az elfele-

dett vagy nem annyira ismert 

énekeket,dallamokat.”

A koncert ingyenesen látogatható, várunk mindenkit szeretettel egy kel-

lemes vízparti-nyáresti-népzenés estére.

Meghívó
VII. Nan-art Festészeti és Grafikai Mesterkurzus zárókiállítása
Helyszín: Városi Galéria 

Időpont: 2017. július 22. (szombat) 17.00 óra

A kiállítás augusztus 13-ig látogatható.
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2017. 07. 10.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A „MEZŐTÚR VÁROSI BÖLCSŐDE 

FEJLESZTÉSE” PROJEKT

A - Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtott - „Mezőtúr Városi 
Bölcsőde fejlesztése” című TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószá-
mú pályázat bruttó 90 millió forint vissza nem térítendő uniós támoga-
tást nyert a városi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésével egybekötött 
csoportszoba bővítésének megvalósítására. A Támogatási Szerződés 
aláírására 2017. május 30-án került sor.

A projekt fontos célkitűzései között szerepel a kisgyermekes szülők 

munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a gyermekellátási szol-

gálat fejlesztése által, a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása a férő-

helyek kapacitásának bővítésével, illetve a szolgáltatások minőségének fej-

lesztésével. 

A projekt keretében egy új csoportszoba kerül kialakításra a meglévő 

négy mellé. Az épület belső átalakításával egy akadálymentes, korszerű, új 

gondozási egység létesül, mely egyben a multifunkciós fejlesztést segítő 

programok színtere is lesz. Az infrastrukturális fejlesztés mellett eszközfej-

lesztést is megvalósul. Ennek keretében jellemzően alapjátékok, nagymoz-

gást fejlesztő játékok, konstrukciós eszközök kerülnek beszerzésre, melyek 

a gyermekek készség- és képességfejlesztéséhez járulnának hozzá. A felújí-

tások során többek között a tető szigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a 

fűtés átalakítására is sor kerül, valamint az udvar és a játszótér területe is 

megújul. A munkálatok során a fűtés leválasztásra kerül az intézmény mel-

lett működő óvoda rendszeréről, valamint - a használati melegvíz előállítá-

sára - napkollektorok telepítése történik meg.

A projekt eredménye egy megfelelő férőhely kapacitással rendelkező, 

akadálymentes, épületenergetikai fejlesztésekkel gazdaságosan működtet-

hető, zöldfelülettel növelt korszerű, minőségi szolgáltatást nyújtó bölcső-

de, mely több gyermek gondozásba vételét tudja biztosítani a jövőben, illet-

ve közvetetten a szülők munkavállalási lehetőségét is növeli.

Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a beruházás sikeres 

megvalósítását alapozza meg. A projekt megvalósításának tervezett időtar-

talma 36 hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

HIVATALOS TÁJÉKOZTATÁS
a Takács-tanyai forgalomkorlátozásról

Mezőtúr Művészeti Közalapítványa, mint a Peresi-holtág partján lévő 

Takács-tanya tulajdonosa képviseletében ezúton tájékoztatjuk Mezőtúr 

város lakosságát, hogy a Képzőművészeti Alkotótelepnek otthont adó 

Takács-tanya területe magánterület.

A tulajdonos döntése alapján, az alapító Mezőtúr Város Önkormányzatával 

egyeztetve 2017. július 15-től a területen átmenő forgalmat az alábbiak sze-

rint korlátozzuk:

- a helyi védelem alatt álló hársfasor felől behajtani tilos.

- a vízparti útra szintén tilos behajtani, kivéve célforgalommal a terület 

mögötti nyaralók tulajdonosai és vendégeik részére. A sebességhatár - az 

alkotók, a táborozók és osztálykiránduló gyermekek védelmében - minden 

esetben 5 km/h.

Magánterület lévén a vízparton megállni, tartózkodni, sátorozni és hor-

gászni tilos.

A forgalomkorlátozást jelző táblák a közútkezelő által kerülnek kihelye-

zésre.

Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásul vételét. 

Balogh Géza   és  Agócs Krisztina
kuratóriumi elnök               ügyvezető

Bizonyára már többen érte-
sültek arról, hogy a Zuppán 
Zoltán által az Áchim András 
úton üzemeltett húsbolt új 
helyre költözött, június végé-
től a Dugovics úton várja ven-
dégeit. A költözés miértjéről 
magával a tulajdonossal 
Zuppán Zoltánnal beszélget-
tem:

– A költözést nagyon meg kellett 

fontolni. Ezelőtt 30 évvel újítottam 

fel azt az egységet, ahol voltunk, 

most több mint 10 millió forintba 

kerülne a teljes rekonstrukció. 

Ekkor át kellett gondolni merre lép-

jünk tovább. Itt a Dugovics úton 

adott volt a lehetőség, emellett dön-

töttünk. Így egy helyre került a hen-

tesüzlet, a feldolgozó és az iroda. A 

régi üzlet helye lebontásra  kerül és 

a helyére a Pocakos Étteremnek egy 

raktárhelyiséget alakítunk ki.

– Megemlítettük a hentesüzletet és 

a Pocakos Éttermet, de a vállalko-

zásában van egy Vágópont is. 

Mennyiben csatlakozik ez a két 

üzlethez?

– A vállalkozásom egy komoly 

része a Vágópontra épül. Ott van a 

sertéstelepem is, így saját disznót is 

vágok. Örvendetes dolog az, hogy 

sok környező településről is jönnek 

hozzánk vágatni. Jó döntés volt 

annak idején, hogy megkértem a 

birka-, marhavágásra is az enge-

délyt. A környéken nincs másik 

ilyen Vágópont. 

– Visszatérve a hentesüzletre. Az 

új helyszín hozott-e magával más 

újítást, bővítést?

– Az árukészlet többnyire ugyan-

az. Újítás az, hogy már készítünk 

házi májast, füstölt disznósajtot, 

valamint árulunk konyhakész bir-

kahúst. Tervezzük a marhahús áru-

sítását is, de ez még kidolgozás 

alatt. 

– Hogyan fogadták a vásárlók a 

költözést?

– Nagyon boldog vagyok, mert 

pozitív minden visszajelzés. A régi 

vásárolók mellett nagyon sok új 

vendég érkezik. Igyekszünk min-

denkinek megfelelni, tartani a 

minőséget. Az üzletben való eladás-

ra mindennap vágunk, így garantál-

tan friss árut kapnak a vásárlóink.

Nagyon örülök annak, hogy 

keresnek bennünket. Ez a vállalko-

zás nem menne a családom nélkül, 

nagyon sokat köszönhetek nekik, 

főleg Évának. Valamint köszönöm a 

munkatársaimnak is, 24 bejelentett 

alkalmazottal dolgozom, nekik is 

nagyon köszönöm a pontos és pre-

cíz munkát.

Bodor Márti

Új helyszín - megszokott minőség

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszá-

mú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és 

extra haladó szinten, délelőtt, vagy délután az alábbi turnus kezdetekkel:

V.: 2017.08.01-től Dorka nénivel
VI.: 2017.08.07-től Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-

geken:  Baukó Péter: 06 70 333-9851,

 Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

NAPKÖZIS TÁBOROK  A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  5 napos úszó- és vízilabda napközis 

táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:

További részletekről érdeklődni-, illetvejelentkezni lehet az alábbi elérhe-

tőségeken: Pályi Norbert:  06 20 266-6309,

Kéki Dorottya: 06 30 658-3022,

Baukó Péter: 06 70 333-9851

V.: 2017.07.17-től,        VI.: 2017.08.01-től, VII.: 2017.08.07-től, 
VIII.: 2017.08.14-től. 15.000,- Ft/fő/5 nap
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Lakossági tájékoztatás! 
Tisztelt Mezőtúriak!
Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy az arTúr Fesztivál és Túri 

Vásár megrendezésének idején 

az elmúlt évek gyakorlatának 

megfelelően az alábbi útzárak, 

valamint terelő utak kerülnek 

kijelölésre a leírt időtartamban.

Az útzárak időtartama: 
Túri Vásár: 2017. 08. 12. 

szombat 13:00-tól 2017. 08. 13. 

vasárnap 24:00-ig. A Petőfi út a 

Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig 

és a Szolnoki út a Tulipán úttól 

a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út 

Széchenyi út kereszteződésig 

teljes lezárásra kerül. 

A kijelölt terelő utak a lezá-
rás időtartama alatt: 

Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. 

utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út. 

Előre is nagyon köszönjük 

megértésüket és türelmüket! 

Tisztelettel: Bordács László

Országos harmadik helyen vég-
zett a Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnáziumának, Szakgimnázi-
umának és Kollégiumának diákja, 
Fejes Viktor a Tűzmegelőzési 
Bizottság alkotói pályázatán szá-
mítógépes rajz kategóriában. 

A telekis diák munkájával a 

megyei döntőn továbbjutott az 

országos fordulóra, amit június 

9-én rendeztek meg Budapesten a 

Fővárosi Nagycirkuszban. Itt vehet-

ték át díjaikat azok a pályamunkái-

kat beküldő tanulók, akik az ország 

legkreatívabb rajzolóinak, plakát-

tervezőinek minősültek a szakmai 

zsűri megítélése szerint.

Május 21-ig nyújthatták be a diá-

kok szabadkézi vagy számítógépes 

rajzaikat a tűzvédelem, a tűzoltói 

hivatás bemutatása, valamint a tűz-

oltói beavatkozás ábrázolása téma-

köreiben. A Karcagi SZC Teleki 

Blanka Gimnáziumának, Szakgim-

náziumának és Kollégiumának 9. 

osztályos tanulója, Fejes Viktor az 

elektromos tűzesetek előfordulásá-

ról, azok megelőzéséről készített 

figyelemfelkeltő plakátot. – 

Felkészítő tanárunkkal, 

Mucza Kálmán tanár 

úrral előzetesen megbe-

széltük, hogyan építjük 

fel a molinót. 

Megterveztük a képek és 

a szövegek arányát, vala-

mint azok elhelyezkedé-

sét a felületen. Majd szá-

mítógépes program segít-

ségével megszerkesztet-

tük, s megfelelő színháttérrel kom-

bináltuk az információkat. 

Leginkább az egyszerűségre és az 

elgondolkodtatásra törekedtünk 

munkánk során – foglalta össze a 

plakátot megálmodó telekis tanuló. 

A díjátadó gálán oklevelet, kupát, 

valamint egy a Fővárosi Állat – és 

Növénykertbe szóló családi belépőt 

vehetett át a harmadik helyen vég-

zett diák. Az elmúlt évek legjobb-

nak ítélt munkáiból a szervezők a 

későbbiekben egy tárlat bemutatá-

sát tervezik. 

K.Z.

Számítógépes grafikában is az ország legjobbjai 
között a Teleki diákjai

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok

és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket! Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos 

út 33. szám alatt találja! Telefon: 06/66-789-322 vagy 06/70-327-4707
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TÚRI SÁRKÁNYOK 2017-es eredményei

Január 28. - Százhalombatta - Medencés Magyarbajnokság
I. helyezés, így MAGYAR BAJNOK lett a csapat
Csapat: Orosz László, Varga Zoltán, Baráth Béla, Tor Norbert, Simon 

Lajos, Patkós János

Február 18. - Szarvasi Medencés verseny
I. helyezés - férfi szabadidős kategória 
Csapat I: Orosz László, Varga Zoltán, Baráth Béla, Tor Norbert, Simon 

Lajos, Patkós János

III. helyezés - férfi szabadidős kategória
Csapat II: Patkós Sándor, Nagy Miklós, Szaszkó Roland, Fodor Sándor, 

Patkós Zoltán, Csomor Andor

II. helyezés - szabadidős női-férfi vegyes kategória
Csernyán Péter, Simon Tamás, Varga Imre, Blaha Ferenc, Szilágyi Vanda, 

Dobi Éva Alexandra

II. helyezett - szabadidős női kategória
Tűzsárkányok: Oroszné Szatmári Anikó, Roszik Zoltánné, Zsibó Beatrix, 

Merza Andrea, Szilágyi Zsanett, Szilágyi Vanda

Március 25. - Leányfalu - Medencés verseny
II. helyezés - férfi szabadidős kategória 
Orosz László, Baráth Béla, Nagy Miklós, Tor Norbert, Simon Lajos, 

Patkós János

III. helyezés - szabadidős női-férfi vegyes kategória
Csernyán Péter, Patkós Sándor, Varga Imre, Pásztor Vivien, Bíró Bálint, 

Dobi Éva Alexandra

II. helyezés - Szabadidős női kategória
Tűzsárkányok: Oroszné Szatmári Anikó, Szilágyi Vanda, Szilágyi 

Zsanett, Roszik Zoltánné, Zsibó Beatrix, Merza Andrea

Május 28. - Békés Dánfoki Üdülőközpont
I. hely - felnőtt szabadidős kategória - hosszúfutam

Csapat: 16 fiú, 2 lány: Orosz László - csapatkapitány, Varga Zoltán, 

Simon Lajos, Herbály Zoltán, Szebegyinszki Attila, Csomor Andor, Nagy 

Miklós, Patkós János, Baráth Béla, Bartucz József, Varga Imre, Erdei Zoltán, 

Tor Norbert, Gulyás Bence, Gulyás Dávid, Csőke János,  Szaszkó Roland, 

Szilágyi Vanda,  Kulcsár Angelika

A csapat az edzései Gyomaendrődön vannak, a hajót a Körös Kajak 

Sportegyesület biztosítja részükre. Edző: Csatári Mihály

A Túri Sárkányok megköszönik a támogatásokat.
Főtámogatók:
Herzceg Zsolt polgármester

Patkós Lajos városi képviselő

Azul Fürdőszoba Szalon - Kripta Péter

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Körös Kajak Sportegyesület

Mezőtúri sárkányhajósok

Kedves mezőtúriak, kik ismerték Vincze Károlyt, ki 
hosszú évtizedekig árulta gyümölcseit a piacon!

Az alábbi gondolatokkal vettünk 

búcsút Édesapánktól 2017. június  

27-én a tiszaföldvári sírkertben:

Amiket szem nem látott, fül nem 

hallott és emberi szív meg nem gon-

dolt, amiket Isten készített az Őt 

szeretőknek. 1. Kor. 2/9.

Hitünk teljességével tudjuk, hogy 

a fenti Ige minden állítását megka-

pod Istentől. Földi életed nagy feladatait, nagy próbatételeit alázattal és hit-

tel teljesítetted, utolsó szavaid egyike a Miatyánk ima volt, amivel felemel-

ted Lelked Teremtődhöz.

Tetteiddel, minden napi cselekedeteiddel bizonyítottad Emberségedet. 

Erődet nem kímélted, ha a lét feladatait oldottad meg: kora hajnaltól késő 

éjszakáig dolgoztál a hét minden napján. 

Számodra a pihenés az étkezés ideje volt. Nagyra becsülted az étel érté-

két, tudtad: Teremtőnk adománya, hogy ezzel is életünket fenntartsa. 

Ezen kívül minden percet alkotó munkával töltöttél: példát adtál a szor-

galmas munkába vetett hiteddel. Ez meg is hozta gyümölcsét: biztonságot 

adtál nekünk, mindig mindenünk megvolt, mi szükséges.

Közel éltél a természethez. Szeretett gyümölcsöseid révén megismerhet-

tük a természet rendjét, rügyfakadástól a betakarításig. Bőséges volt min-

dig a szüret, jelezte, hogy jól vetettél és jól gondoztad a Rád bízottakat. 

Megtanítottál a mértékletességre is: „kevés munka, kevés étel” - mond-

tad, mikor már kevesebb szőlőt műveltél. Tudtad, mikor kell vissza vonul-

ni az az élet főszerepéből, mikor és mennyit kell vissza venni a lobogásból. 

Ügyesen gazdálkodtál életerőddel, a megélt 80 éved utolsó hetéig önálló és 

aktív voltál, odafigyeltél teendőidre.

Mindezért cserében nem kértél sokat. Szinte semmit. Örültél, ha adhat-

tál munkát, segítséget, örültél, ha munkádat siker koronázta. Hogy e siker-

ből mi, a családod élhessünk, tanulhassunk.

Csodáltunk mikor kijelentetted. Ebben az Életben nekünk a szolga sze-

rep jutott. Ezt kell elfogadnunk, ebben kell kiteljesednünk. 

Ezt folytatjuk mi is tovább, a munka által értelmet adunk minden nap-

nak. Igyekszünk, hogy minden nappal egy kicsit többet tegyünk, egy kicsit 

jobban tegyünk, egy kicsit jobbak legyünk.

Az alábbi Igével helyezzük hamvaidat örök nyugalomra, s ajánljuk lel-

ked Isten kegyelmébe:

Azért az sem valaki, aki plántál, az sem, aki öntöz, hanem csak a növe-

kedést adó Isten. 

Akár ültető, akár öntöző, egyik olyan munkás, mint a másik; mindegyik 

a maga jutalmát veszi a maga munkája szerint. 

Mert Istennek vagyunk a munkatársai; Istennek vagytok a szántóföldje, 

Istennek az épülete.  1. Kor. 3./7-8-9.

A búcsú a legszűkebb családi körben történt, két gyermeke és testvére 

jelenlétében.

A  szürke gránit „úrna sír” a tiszaföldvári sírkert ravatolózójának közút 

felöli oldalán, az első sorban található.

 Mezőtúri Horgász Egyesület, Gyermek 
Horgászverseny

2017. június 5.  - Ligeti Tó
1.hely: Molnár Dávid  5.hely: Gómány István

2.hely: Polgár Bence  6.hely: Vén Norbert

3.hely: Eszes Szilárd  7.hely: Czihat Dániel

4.hely: Kovács Patrik

Össz létszám: 7fő.

Gratulálunk a versenyzőknek!

A következő gyerekverseny 2017. július 23.  - Ligeti Tó.
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ELHUNYTAK
S. Tóth Imre élt 78 évet,

Tóth Ferencné Takács Márta élt 73 évet,
Mihácsi Mihály élt 64 évet,

Boros Mátyásné Szabó Mária élt 94 évet,
Kálai Sándorné Veres Róza élt 85 évet,
Szilágyi Sándorné Simon Erzsébet

élt 88 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Július 14-20-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Július 21-27-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügylet
Július 15-16-án
dr. Bodó Péter
Túrkeve,  Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Július 22-23-án
dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.

Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Peres Szilvia Julianna
(Peres Szilvia)

Polgár Zoé
(Tóth Noémi)

Vékony Viki
(Tóth Mariann)

Csuka Bence
(Lukács Viktória)

Kocsmár-Bese Tamás
(Verbánácz Lídia)

Szekeres Lotti
(Szekeres Adrienn)

Takács Orsolya Sára
(Földvári Orsolya)

Véradás
2017. július 26-án Véradás lesz a Közösségi Házban 

8-13 óráig. Szükséges iratok: 
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt


