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FIGYELEM

A 2017. szeptember 23-án meg-
rendezésre kerülő Ősz-Ülő prog-

ram keretein belül főzőverseny és 
kézműves vásár is lesz.

A két program helyszíne a 
Sétáló utca és a Közösségi Házhoz 

tartozó parkoló, amelyet a
RENDEZVÉNY 

IDŐTARTAMÁRA 
LEZÁRUNK.

Ezúton is kérem és előre is 
köszönöm szíves megértésüket!

Bordács László
ügyvezető
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Megkérdeztük...

Augusztus hónapban ismét 
ülésezett Mezőtúr város képvise-
lő-testülete. A döntésekről 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere és Batta Attila Viktor 
Mezőtúr város alpolgármestere 
sajtótájékoztató keretében tájé-
koztatta a lakosságot.

– A nyertes pályázatainak megva-
lósításáról tárgyaltak. Mely pályá-
zatok nyertek? Milyen részletei 
vannak az egyes pályázatoknak?

H.Zs.: – Az „Észak-déli kerékpár-
út megépítése Mezőtúron” című 
pályázatunkon önkormányzatunk 
300 millió forintot nyert. Korábban 
már hírt adtunk arról, hogy a kelet-
nyugati kerékpárútra benyújtott 
pályázatunk is nyert 448 millió 
forintot. A jelenlegi beruházás a 
Kossuth Lajos utcát és a főteret 
érinti, illetve a Hortobágy - 
Berettyón lévő gyaloghíd felújításá-
ról szól. Természetesen ennek is 
nagyon örülünk, hamarosan indul-
hat a tender.

A másik előterjesztés a „Mezőtúr 
Fejlesztéséért Helyi Közösség” 
című projekt volt, erre a 10000 
lélekszám feletti települések 
pályázhattak. Ezt mi is megtettük, 
bár akkor még azt hittük, hogy 500 
millió forint lesz a teljes elnyerhető 
összeg. Az irányítóhatóság döntése 
értelmében megfelezték az össze-
get, így 250 millió forint lesz a pro-
jekt értéke.

A harmadik Területi Operatív 
Programba benyújtott pályázatunk 
a „Mezőtúri Városháza és kapcsoló-
dó kulturális vonzerők komplex 
turisztikai fejlesztése” címet viseli. 

Ez esetben 400 millió forintot nyer-
tünk. A projekt alapvetően a mező-
túri Városházát érinti, a padlástér-
ben egy interaktív várostörténeti 
kiállítást szeretnénk létrehozni, 
valamint egy városunkban már 
meglévő kovácsműhely felújítását 
is tartalmazza, amelyet később 
látogathatóvá tennénk. 

Így, ha minden eddigi pályáza-
tunk értékét összeadjuk, akkor már 
3 milliárd forint fölött van az az 
összeg, amelyet a Területi Operatív 
Programok által elnyertünk. 
Elutasított pályázata Mezőtúr Város 
Önkormányzatának a TOP-os 
pályázatok vonatkozásában nem 
volt. Ezúton is köszönöm a 
Városfejlesztési Kft., a hivatali dol-
gozók munkáját, valamint Boldog 
István országgyűlési képviselő úr 
támogatását.

– Zárt ülésen tárgyalták a 
„Mezőtúr, Kossuth Lajos téri és 
Kossuth Lajos úti parkoló építése, 
buszöböl áthelyezése, valamint 
gyalogjárda burkolat felújítása” 
pályázat megvalósítását. Mikor 
indulhat a beruházás?

H.Zs.: – Ez a beruházás már rég-
óta húzódik. 2015-ben fejeztük be a 
„Városközpont funkcióbővítő fej-
lesztése” című projektünket, de 
akkor nem tudtuk betervezni a főte-
rünk nyugati részén lévő járdát. 
Most eljött az ideje. Az elmúlt esz-
tendőben a  Belügyminisztérium 50 
millió forintot ítélt meg számunkra 

útfelújításra. Úgy 
gondoltuk, hogy 
ebből az összegből 
és némi önerőből 
befejezzük a főte-
ret. Ez a beruházás 
arról szól – remé-
nyeim szerint szep-
tember közepén el 
is kezdődik a kivi-
telezés –, hogy a 
templom oldalában 
lévő buszmegálló 
áthelyezésre kerül 

a kórházzal szembe, azt követően a 
járda megkapja az új burkolatot, 
valamint még díszburkolatot kap a 
Református Nagytemplom főbejára-
ta, a kerékpártároló, amely a Dózsa 
György úton is folytatódik a szállo-
da nagykapujáig a másik irányban 
pedig a Petőfi utcában a lelkészhi-
vatalig tart. Ezen túlmenően parko-
lókat alakítunk ki, a járda mellett az 
úttal párhuzamosan a Kossuth 
téren. A Kossuth Lajos úttal (a 
Petőfi és a Damjanich utca között) 
párhuzamosan parkolók kerülnek 
kialakításra. Ezáltal növeljük az 
autómegálló helyek számát. Ezt a 
beruházást december végéig be kell 
fejeznünk, a kapott összeggel pedig 
el kell számolnunk. 

– Napirendi pontként szerepelt 

Szabó András képeslapgyűjtemé-
nyére vonatkozó ajándékozási 
szerződés. Mit tartalmaz ez?

B.A.V.: –  Nagy örömmel tuda-
tom, hogy volt képviselőtársunk, 
Szabó András 948 db igen ritka, 
mezőtúri képeslapot ajánlott fel 
városunknak ajándékba, amelyek 
az 1899 és 2010 közötti időszakot 
ölelik fel, illetve ígéretet tett arra is, 
hogy ezeket folyamatosan kutatja 
tovább. A képeslapokat a Bodoki 
Fodor Helytörténeti Egyesület fogja 
gondozni. Nagyon köszönjük ezt a 
nagylelkű gesztust. 

– A Karcagi Szakképzési 
Centrum részére nyújtandó támo-
gatásról is döntés született. 
Hogyan döntött a testület?

B.A.V.: – Városunk 7,2 millió 
forinttal támogatja a csatornaháló-
zat és a belső vizesblokkok felújítá-
sát. Természetesen támogatjuk 
iskolánkat annak ellenére is, hogy 
már nem az önkormányzat az 
intézmény fenntartója.

Bodor Márti

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

Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:     
2017. október 12-én 14-16 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2017. október 18-án 09-11 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport 

Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Településbiztonsági Fórum
Tájékoztatom, hogy a Mezőtúri Rendőrkapitányság 

2017.10.04-én 14.00 órától Településbiztonsági fóru-
mot rendez a Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft., Közösségi Házában (124-
es terem), melyre tisztelettel várja a mezőtúri lako-
sokat.

Városháza  Fotó: Kelemen Márton

A májusi kiállítás megnyitó

Köszönet
Sokszor elmarasztaljuk az egészségügyi ellátást és nem is mindég ok nélkül. A férjem augusz-

tus 18-án reggel rosszul lett. Azonnal telefonáltam a háziorvosi rendelőbe, idegességembe a „Dr. 
Imre” körzetet tárcsáztam, akik azonnal továbbították a hívást a „Dr. Lődár” körzetbe, mivel ő a 
háziorvosunk, aki 5 perc alatt a helyszínen volt. Gyógyszert hozott, vizsgált, az asszisztense már 
intézte a mentőt, akik Túrkevéről jöttek, mert a helybéli mentő betegnél volt. Mire végzett a dok-
tor úr, itt volt a mentő, akik infúziót kötöttek be, és mentek a helyi sürgősségire, ahonnan már a 
mezőtúri mentősök Szolnokra vitték a férjem vizsgálatra, ott is azonnal ellátták. Nem hagyták ott 
a mentősök, megvárták a leleteteket, és visszakerülhetett a mezőtúri kórház Belgyógyászati osz-
tályára, ahol további infúziós kezelések után 1 hét alatt egészségi állapota rendeződött. 
Meggyőződésem, hogy a gyors, szakszerű ellátással megelőződött a nagyobb baj. 

Köszönet az orvosoknak, mentősöknek, szakdolgozóknak, minden eü. láncszemnek. Ilyen is 
van. 

Becsüljük meg az ilyen egészségügyi dolgozókat.
Köszönettel: Szabó Sándorné

Mezőtúr, 2017, szeptember hó. 

Véradás
2017. október 25-én Véradás lesz a Közösségi Házban

8-16 óráig. 
Szükséges iratok: 

Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt
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A II. világháború mezőtúri áldo-
zataira és a Szovjetunióba elhurcol-
takra emlékeztünk szeptember 
1-jén.

A kommemorációt Patkósné 
Juhász Edit, a Karcagi Szakképzési 
Centrum Teleki Blanka 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma címzetes igazgatójának 
ünnepi beszéde nyitotta meg, mely-
ben korabeli írásokat idézett az 
adott éra szörnyűségeiről, hősies-
ségről, helytállásról, empátiáról. A 
műsorban a Búzavirág Népdalkör 
és Patkósné Juhász Edit felkészíté-
sében a telekis diákok működtek 
közre. A történelmi egyházak kép-
viselői pedig ökumenikus imádság-
gal emlékeztek meg a tragédia áldo-
zatairól. Az ünnepség koszorúzás-
sal és a Gulag emléktáblánál törté-
nő kegyeletadással zárult.

Árvai Nikoletta

A II. világháború mezőtúri áldozatainak és a 
Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja

Felhívjuk Mezőtúr város lakosai-
nak figyelmét, hogy 2017. október 
1-jétől a Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. a lebomló zöldhulla-
dék elszállítását az NHSZ által meg-
határozott ütemterv szerinti 
narancssárga színű szelektív hulla-
déktároló ürítésének időpontjaiban 
végzi el a hatékonyabb munkavég-
zés és a rendezettebb városkép 
érdekében. Ennek alapján a város 
területekre van bontva, így a zöld-
hulladék elszállítására havonta egy-
szer kerül sor, egy-egy megadott 
városrészen.  Az Intézményellátó 
munkatársai csak azokat az 
„M.I.I.K.N. KFT Biológiailag lebom-
ló hulladék” feliratú zsákokat szál-
lítja el, melyeket a telephelyen, 

Kávási Sándor utca 25. szám alatt a 
portán vagy a Pétery Károly utca 
4-6. szám alatti zöldségboltban 
vásároltak meg 200 Ft/zsák áron, 
ami tartalmazza a szállítási költsé-
get is. Felhívjuk a lakosok figyel-
mét, hogy a REMONDIS-nál vett 
zöldszínű vagy egyéb helyen vásá-
rolt fekete, kék stb. színű zsákban 
kitett zöldhulladékot nem áll 
módunkban elszállítani. 

Kérjük a lakosokat, hogy az 
„M.I.I.K.N. KFT” felirattal ellátott 
zöldzsákjaikat, a megadott szállítá-
si napokon helyezzék ki, az ingat-
lanjaik elé.

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Tel.: 56/350-037 – Fax: 56/352-447
E-mail: intezmenyellato@mturiellato.hu

Kedves új és régebbi nyugdíjas 
társaink hasznos, szép hobbyra 
vágyó lányok, asszonyok!

Az immár 16 éve, városunkban 
működő Túr-Tű Foltvarró Szakkör 
alapfokú foltvarró tanfolyamot hir-
det a foltvarrás iránt érdeklődők 
részére. 

Célunk, hogy minél többen meg-
ismerjék, megszeressék ezt a hasz-
nos tevékenységet! A tanfolyamot 

10 alkalomra tervezzük a Közösségi 
Ház 116 számú helyiségében, min-
den kedden du. 4-6 óráig. A tanfo-
lyam ingyenes, amit kérünk: hozz 
magaddal egy kockás füzetet, író-
eszközt, tűt, ollót, cérnát, némi hul-
ladék, maradék anyagdarabokat. A 
Tanfolyam kezdete: október 03. 16 
óra. Szakkörünk szeptember 27-én 
16 órai kezdettel megnyitja éves 
munkáinkból felrendezett kiállítá-
sát, szeptember 29-30 és október 
1-jén 8-19 óra között közös varrós 
programokat rendez. Első nap a 
Kézműves Házban kézi varrós, 
második, harmadik napon a 
Közösségi Házban táskák, terítők, 
apróságok varrása, valamint a tex-
tilfestés tudományába adunk bepil-
lantást, de lesz méteráru árusítás is. 

Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!

Túr-Tű Foltvarró Szakkör
tagjai nevében: 

Varga Kálmánné Ibolya
szakkörvezető 

Meghívó

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon: 

•	október 15., november 19.,  december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:
e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709
 Boldog István
 Országgyűlési Képviselő
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Julika néni tétovázva néz szét, 
amikor felkérik a magánszemélye-
ket, hogy helyezzék el virágaikat a 
II. világháborús emlékművön, a 
Kossuth téren, péntek délután. 
Rajta kívül senki nem mozdul, az 
egyesületek már lerótták a tisztelet-
köröket. Meleg van. Nagyon. 
Szeptember elseje amúgy sem erről 
„emlékezetes” időpont, hiszen az 
első tanítási nap. Vízválasztó. Nyár- 
és szünidőválasztó.

2017. szeptember 1-jén, a máso-
dik világháború kitörésének emlék-
napján a mezőtúri Teleki Blanka 
Gimnázium adott műsort városunk-
ban, melyet Juhászné Patkós Edit 
nyitott meg. Az ünnepi beszéd – a 
történelmi események ismertetése 
mellett – a mezőtúri vonatkozáso-
kat állította a középpontba, mely-
nek mottója a következő volt: 
„Bárcsak értenénk a múlt intő sza-
vát…” A telekisek műsora a Kiss 
Imréné Mikes Éva és D. Szűcs 
Lászlóné Horváth Erzsébet által írt 
Mezőtúri Rekviem, valamint Túri 
Kálváriák című munkáján alapult. 
„Ezek elődeink történetei, emléke-
ik, azaz a gyökereink” – hangzott 
el. A műsor erre a gondolatra épült: 
hallhattuk egykor éhezők szenve-
dését, asszonyok, nők sikolyait, 
gyerekek rémálmait, édesapák, 
fivérek visszafojtott indulatát, 
ugyanakkor megidőződött néhány 
pozitív, biztató emlékfoszlány is. A 

szörnyűségek összekovácsolják az 
emberi kapcsolatokat, néha lehető-
séget nyújtanak olyan vallomások-
ra, amelyet a hétköznapi életben 
nem teszünk meg. Régen élt embe-
rekről, lelkekről emlékezünk ezen a 
délutánon, nem „csak” történelmi 
eseményről. Sőt, ez utóbbi háttér, 
díszlet – igaz, egy tragédia színpa-
dán. Ezek az emberek egykor mind 
itt éltek, ezeken az utcákon jártak, 
talán ugyanazokkal a hétköznapi 
gondokkal küzdöttek, mint mi. 
Szerves részei múltunknak. Fontos 
emlékezni, megemlékezni róluk. 
„Aki nem ismeri a történelem hibá-
it, megismétli azokat” – ezzel az 
idézettel kezdtem telekis első töri 
órámat, köszönhetően Marinka 
Erzsi néninek, 1993-ban. Juhászné 
Patkós Edit ugyanezt hangsúlyozta 
beszédében. Lehet benne valami…

Julika néni nem csak „elhelyez” 
egy virágot az emlékműnél. Először 
nem értem, hogy miért jár körbe, 
de utána látom. Ő keres. Egy nevet. 
Ahová leteheti. A súlyt, az emléke-
ket, a szeretetet.  A sok betű közül 
megtalálja, végigsimít rajta. Nem 
sejtem, kit gyászol, nem sejtem, 
kire emlékezik, de szinte könnyez-
ve figyelem. Annyira őszinte, ter-
mészetes és keresetlen a mozdulat. 
És azon a délutánon már tudom, 
hogy ő tényleg érti, érzi a múlt intő 
szavát.                  T. A.

Teleki

Bárcsak értenénk

A kilencedikes telekis kollégisták 
számára már szeptember 2-án kez-
detét vette a 2017/2018-as tanévre 
hangolódás. Szombat délutántól a 
kollégiumi diákönkormányzat csa-
patépítő játékokkal, bátorságpró-
bákkal és ügyességi versenyekkel 
tette élményszerűvé és mozgalmas-
sá a tanévkezdés előtti napokat. 

Az otthonról elszakadt kisfecs-
kéknek kettős próbatételt jelent e 
tanév kezdése, hiszen nemcsak új 
otthonukat kell majd megszokniuk, 
de be kell illeszkedniük egy isme-
retlen közösségbe is. A hétvége 
során a kilencedikes tanulók csapa-
tokba rendeződve ügyeskedtek, és 

ötlöttek ki különleges stratégiákat a 
számháborús játékban, együtt küz-
döttek a jó eredményekért az aka-
dályversenyeken, és próbálták e 
rövid ismeretség után megfejteni 
egymást az önismereti játékokban.  
Összesítésben a Sárga Zsiguli nevet 
viselő tanulócsoport mutatkozott a 
legeredményesebbnek. Varga 
Dorina, Papp Tímea, Juhász 
Viktória és Balog Máté részvételével 
a csapat a dobogó élére állhatott. 
Minden résztvevőt elismerő okle-
véllel és emlékmedállal jutalmaztak 
a szervezők. A fecsketábort záró 
tábortűz köré élményekkel és nyári 
történetekkel felvértezve érkezett a 
diákság. Énekszóval búcsúztatták a 
szünet utolsó estéjét, készen állva 
az ismeretlenre, melyet az új tanév 
tartogat számukra.

A várakozás izgalmában ezúttal 
a felsőbb éves nebulók is osztozhat-
tak, hiszen egy teljesen felújított 
kollégium nyitotta meg kapuit az 
iskola legfelső emeletén. 

K.Z.

Játszva ismerkedtek

2017.szeptember 09. Ez a nap 
számomra ezentúl  mindig emléke-
zetes marad. Hogy miért? Jogosan 
kérdezheti bárki. Csupán csak 
azért, mert annyira őszinte és igaz 
volt. Ezért a magam, és a négy kubi-
kos hozzátartozójának a nevében 
hálás szívvel mondunk köszönetet  
Mezőtúr Város Önkormányzatának, 
az Újvárosi Hagyományőrző 
Klubnak, Seresné Jutkának és a 
Mongol Zrt. énekkarának színvona-
las műsoráért. Kiemelt köszönet 
illeti a Herceg házaspárt példamu-
tató, fáradságos munkájukért. 
Köszönjük a képviselőknek a visz-
szaemlékezési beszédeket. Nagyon 
szép volt mindegyik. Különösen 

megható visszaemlékező beszédet 
mondott Dr. Csellár Zsuzsanna, a 
Közösségi Ház jurta teremében 
pedig Éger Ádám lelkész úr. 
Különös meghatódottság uralko-
dott el rajtam. A végén már a köny-
nyeimmel is küszködtem, de azt 
hiszem ez így volt természetes. 
Ezért köszönöm mindazoknak a 
civil szervezeteknek, magánembe-
reknek, akik ezen a méltó ünnepsé-
gen részt vettek és fejet hajtottak az 
Édesapáink emlékei előtt. 

Tisztelettel:
özv: Ádám Jánosné

Papp Teréz

Köszönet a 13. kubikos napi megemlékezésről

Papp István született 1912 - meg-
halt 1972.

Sajnos a nyugdíjat sem sokáig 
élvezhette. Talán 2-3 hónapban 
vehette fel. Ő is kubikos szülők 
gyermeke volt. Nem volt könnyű 
élete, mint ahogy egyik kubikos 
embernek sem. Hiszen hét éhes 
szájról kellett neki gondoskodni. 
Nem éheztünk, de nem is dúskál-
tunk a jóban. Szigorú és hirtelen 
ember volt. Ezért is ragasztották rá 
a „mérges nevet”, sokan úgy hívták 
a mérges Pista bácsi. Szeretni is szi-
gorral szeretett bennünket. Azt 
kikövetelte, hogy úgy szólítsuk, 
Édesapám és hogy” tessék szíves.” 
De becsületére legyen mondva 
mind a hat testvéremnek szakmát 
adott a kezébe. Nekem nem, mert 
sajnos úgy hozta a sors, hogy  
Édesanyám egészsége annyira 
leromlott, mire én elvégeztem a 
nyolc osztályt. Én nem mehettem 
tovább tanulni. A két bátyám és a 
nővérem már dolgozott, még ott 
volt a két húgom és a hat éves 
öcsém. Tudta az Édesanyám és az 
Édesapám is, hogy Szarvasra sze-
rettem volna menni az óvónőkép-
zőbe. Tizennégy éves voltam, ami-
kor elhagytam a nyolc osztályt. 
Hatvan év telt el azóta, de még most 
is a fülemben cseng, ahogy  és amit 
mondott az Édesapám. Nem dur-
ván, nem haragosan: „Teréz te nem 

mehetsz Szarvasra, téged az élet 
iskolájába íratlak be.”

Én akkor ezt gyermekfejjel nem 
értettem. Csak sírtam, hogy a többi 
testvérem tanulhatott, én pedig 
nem. Hanem amikor két év múlva 
meghalt az Édesanyám, akkor 
mondta azt, hogy látod Teréz ez az 
élet iskolája, ahova téged írattalak. 
És valóban nagyon sok mindent 
megtanultam, amit nem tanítottak 
volna meg, bármilyen iskolába jár-
tam volna. Mint ahogy azt sem taní-
tották volna meg, hogy ne felejtsem 
el a szegény származásomat. 
Mondjam azt így visszatekintve, 
hogy köszönöm Édesapám? 
Mondom is. Mert nem hozott 
nekünk mostoha anyát, holott meg-
tehette volna, hiszen még csak 
negyvenhat éves volt, amikor meg-
özvegyült. 

Mind ezt el szerettem volna 
mondani az ajándék átadása után, 
de a meghatódottságtól képtelen 
voltam. 

Ilyen nagyon hosszú idő után is 
köszönöm az Élet iskoláját 
Édesapám, és főleg a bizalmát, 
hogy bízott bennem. Volt benne 
buktató nem egy, nem kettő, de 
szerintem sikeresen kijártam. 

Köszönöm- Köszönöm.
Édesapám leánya Teréz. 

Édesapámról

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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2017. augusztus 18-21. között 
testvértelepülési találkozóra került 
sor városunkban az EACEA által 
kiírt „Európa a polgárokért” prog-
ram keretein belül, a „Határok 
között határtalanul” című 
testvértelepülési pályázatnak (azo-
nosító: 582740-CITIZ-1-2016-2-HU-
CITIZ-T) köszönhetően. Óriási 
örömmel konstatáltuk, hogy több 
mint száz vendég érkezett 
Mezőtúrra Sepsikőröspatak-
Kálnokról, Árkosról, Sárosfáról, 
Törökbecséről ,  Makow 
Podhalanskiból és Weidából; ráadá-
sul jó részük gyerek volt, akik bol-
dogan vettek részt a nekik összeál-
lított programokban.

Mi, szervezők augusztus 18-án 
már az utolsó simításokat végeztük 
a megvalósulás előtt, s nagyon 
izgultunk, hogy minden a lehető 
legjobban sikerüljön. Késő délután 
szerencsésen ideértek a kedves 
meghívottak; voltak, akik 10-12 órát 
utaztak, hogy itt lehessenek. A nyi-
tóvacsorán megkezdődött az ismer-
kedés, illetve a régi kapcsolatok fel-
elevenítése. Herczeg Zsolt polgár-
mester úr köszöntése és egy gyors 
programismertetés után a Dalma 
Dance Club mazsorett csoportja 
színesítette az est programját, akik 
magyar, német és lengyel elemeket 
csempésztek fellépésükbe.

Augusztus 19-én délelőtt min-
denki frissen és fitten indult neki a 
napnak; a gyerekek egy része a 
Kóborka Túri Állatvédők 
Egyesületét látogatta meg, ahol 
átérezhették nehéz helyzetben lévő 
kis társaik mindennapjait. A másik 
csapat a Városháza Dísztermében 
részt vett a „Műhelymegbeszélés 
gyerekeknek az euroszkep-
ticizmusról és az Unió jövőjéről” 
című programon. Erre a feladatra 
mindnyájan előzetesen felkészül-
tek, majd kiválasztották maguk 
közül azokat, akik előadták az 
esszéket, melyek magyarul, ango-
lul, németül és lengyelül is elhang-
zottak. Ezen esszék egymástól tel-
jesen elkülönülve íródtak, mégis 

sok hasonlóságot mutattak; a meg-
beszélés végén kötetlenül megvitat-
hatták egymás között az elhangzot-
takat. 

Ezután körbeálltuk a Fő téren 
található szökőkutat kék és sárga 
pólóinkban, hogy kirajzoljuk az 
Európai Uniót, s hangsúlyozzuk 
azt, hogy egyek vagyunk. A gyere-
kek örömmel vették kezükbe az 
Uniós és magyar zászlót, hogy inte-
gessenek vele.

Ebéd után a Szent László pályá-
zatra beérkezett anyagok kiértéke-
lése történt Patkós Éva képviselő 
asszony és Kisgyörgy Zoltán veze-
tésével. A pályázatra elképesztően 
gyönyörű fotók, esszék érkeztek 
be; volt, akit annyira megihletett a 
téma, hogy verset is írt. 

Még ezen a délutánon a jubiláló 
testvértelepüléseinket köszöntötte 
polgármester úr; megható sorokat 
hallottunk ezen a kis ünnepségen. 
E jubileumok jó példái annak, hogy 
mennyire hatékonyan és hosszú 
távon képesek működni a 
testvértelepülési kapcsolatok. A 
beszédeket a Kávészünet zenekar 
koncertje követte, akik elnyerték 
mindenki tetszését a megzenésített 
Randóti Miklós és József Attila ver-
sekkel.

A Városháza udvarán elfogyasz-
tott vacsora után lementünk a 
Hortobágy-Berettyó kikötőbe, ahol 
sor került a már hagyományossá 
vált Lampionúsztatásra, mely alka-
lomra készítettünk egy közös 
testvértelepülési lampiont is, és a 
testvértelepüléseink is készítettek 

maguknak egy-egy kis lampiont. A 
vállalkozó szellemű diákok a stég-
ről felengedték a saját településük 
címerével ellátott lufit, mely egy-
ben az Unió jövőjére vonatkozó 
kívánságaikat is kifejezte. A tűzijá-
ték után mindenki szabadon részt 
vehetett az Utcabálon.

 A sűrű esti programok után a 
reggel kicsit nehezen indult, a hely-
zetet pedig tovább rontotta az esős 
időjárás, így eredeti tervünk, hogy 

kivigyük vendégein-
ket a Sárkányhajó 
versenyre, sajnos 
nem valósult meg. 
Ám szerencsére lett 
kárpótlás: a gyere-
kek szabadon kipró-
bálhatták a hagyo-
mányos csapatjáté-
kokat a Főiskola 
Sportcsarnokában, 
ahol olyan pezsgő 
hangulat alakult ki, 

mely feledtette a hideg és esős idő-
járást. 

Eközben azok, akik épp pihenőt 
tartottak, kedvet kaptak ahhoz, 
hogy megvalósítsák a 
„Gyermekkézzel Európáról- közö-
sen létrehozott kreatív projektek 
(Euro Puzzle)-  Az Unió Arcai- A Mi 
Arcunk” című feladatunkat, mely 
során az Európai Unió térképét rak-
ták ki agyagból. Azt hiszem, bátran 
elmondhatjuk: ez a feladat aratta a 
legnagyobb sikert; örömmel keres-
ték még a legapróbb szigetek helyét 
is a térképen, majd elégedetten 
fotózkodtak a kész művel, ami 

annak kézzelfogható eredménye, 
hogy együtt minden megvalósul-
hat, együtt minden könnyebben és 
jobban megy.

Délután sor került az 
Államalapítási Ünnepünk alkalmá-
ból megrendezésre került városi 
ünnepségre a Városháza 
Dísztermében. A kenyérszentelés 
után Sepsikőröspatak-Kálnok pol-
gármestere, Kisgyörgy Sándor tar-
tott ünnepi beszédet, majd testvér-
településeink fellépése következett. 
Úgy gondoljuk, nagy megtisztelte-
tés velük ünnepelni államalapítá-
sunkat. A délután további része 
városnézéssel telt. 

Véleményünk szerint a találkozó 
sikerességét mutatja, hogy a prog-
ramok végére rengeteg új barátság, 
sok új kis csapat, klikk alakult ki, a 
közösségi oldalakon is folytatódott 
a kapcsolatok kialakítása, ahol a 
mai napig látjuk, hogy a gyerekek 
tartják egymással a kapcsolatot, s a 
távolság nem számít; a közösen 
eltöltött napok összekovácsolták az 

ideérkezőket és 
e l s z o m o r o d -
tunk, amikor 
szembesültünk 
azzal, hogy 
végéhez közeleg 
a találkozó. Úgy 
gondoljuk, a 
következő mon-
datok is a sikert 
támasztják alá: 
„Jövőre is 
jövünk.” „Jövőre 

találkozunk.” „Reméljük jövőre is 
itt lehetünk.” Az, hogy ennyi bol-
dog arcot láthattunk, hogy ennyi 
szeretetet és kedvességet kaptunk, 
leírhatatlan érzés és csak remény-
kedni merünk abban, hogy jövőre 
újra részesei lehetünk ennek.

Árvai Nikoletta

Testvértelepülési találkozó 2017

„Legmagasabb cél pedig itt, e földi létben:
ember lenni mindig, minden körülményben”

Arany János

A Kossuth téri Általános Iskola 1964-ben végzett tanulóinak 53. éves osztálytalálkozója.
Hatalmas feladat ennyi évtized után megkeresni, összehívni a résztvevőket.

Ennek ellenére 2017. szeptember 9-én sikerült összetalálkozni.
Kitűnő ebéd után hatalmas táncmulatság, szórakozás, estig tartó mulatással ért véget a buli. Óriási odaadással és szeretettel fogadtak bennünket.

A két szervező Tar Lászlóné (Buzi Ilona) és Varga Antalné (Gonda Mária).
Az összes résztvevő nevében köszönjük meg ezt a gyönyörű szombat délutánt:

Kun Károlyné
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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 20/214-47-56
• Pusztai Zsolt - Túri Fazekas Múzeum: 06 56/350-174
• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 

EXIT CIRKUSZ 2017’
” CIRKUSZ és VARÁZSLAT ”  október 06-tól – október 08- ig

Mezőtúr, CIRKUSZ tér, Erkel Ferenc úton 
Idei műsorunkban az állatok kapják a főszerepet. Több mint 60 állattal 

érkezik Önökhöz az Exit Cirkusz. Különleges egzotikus állatprodukciókat 
láthatnak a cirkusz porondján. Jázmin a púpos teve, a sivatag hajója, Paco 
az intelligens szamár, perui lámák, pónilovak, holland törpekecskék, ido-
mított kacsák és libák, bengáli,burmai és álarcos szibériai cicákkal, felejt-
hetetlen macska revüt mutatnak be, idomított csivavák, border collie 
kutyák és kopasz kutya, mississippi alligátor, sivatagi varánusz, zöld 
leguán, óriás sarkantyús teknős, óriáskígyók és tigrispitonok.

A cirkusz műsoraiban nagyon fontos a humor. Johny a humor, tehetsé-
ges képviselője, gondoskodik műsorunk folyamán a nevettetésről.  

Természetesen műsorunkban nem csak állatok és bohóc van, hanem 
kiváló, a nemzetközi cirkuszporondon sikert aratott produkciókat láthat-
nak épp úgy a porondon, mint a levegőben. Az illúzió mesés világába is 
elkalauzoljuk Önöket. A ” Quick Change ” a gyors varázslatos ruhacserés 
produkciónk elkápráztatja Önöket. 

Gyerekek találkozhatnak Spongyabob és Minyon mesefigurákkal!!!!
CSALÁDBARÁT AKCIÓ: A premier napján a belépő csak: 1.500.- FT / fő 

a lelátóra!
A többi hétköznapra: Családi akció 2-öt fizet 3-at kap a lelátóra!!!

(2 DB TELJESÁRU FELNŐTT BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSA ESETÉN A 
LELÁTÓRA ÉRVÉNYES)  

További akció:  500.-Ft kedvezmény a belépőjegy árából, a kupon felmu-
tatása esetén! Ne feledjék:  EXIT - kijárat a mindennapokból!

Előadások időpontjai:  Péntek: 18.00 órakor
   Szombat: 15.00 és  18.00 órakor
   Vasárnap: 11.00  órakor
Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32. www.exitcirkusz.hu
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz.  Ismerd meg legfrissebb híreinket a 

társulatunk életéről!
” Likold ” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fős családi belépőt

FŰTÖTT SÁTOR!!! FŰTÖTT NÉZŐTÉR!!  

Közeleg az ősz, ilyenkor jó emlé-
kezni az elmúlt nyár zenei cseme-
géire, ez alkalommal az Artúr 
Fesztivál néhány kiemelkedő hang-
versenyéről mondom el gondolatai-
mat. 

A jó akusztikájú mezőtúri római 
katolikus templomban hangverse-
nyezett a Szolnoki Szimfonikus 
Zenekar, akik a főzeneigazgatójuk 
– Isaki Masahiro – vezetésével 
adtak hangversenyt. A mester, aki 
az 1996-os Nemzetközi 
Karmesterverseny győztese volt 
Budapesten – elmondása szerint – 
először vezényelt Mezőtúron. 
Abban a szerencsében volt részem, 
hogy ott lehettem a próbájukon, 
ahol az M5-ös TV csatorna kulturá-
lis stábja riportokat készített. 
Örömteli, hogy a rendezvénysoro-
zat több programjáról volt élő köz-
vetítés, így városunk eseményei 
rákerültek az ország vizuális kultu-
rális térképére. Egy busznyi zene-
szerető társasággal évek óta látogat-
juk a Szolnoki Szimfonikusok bér-
letes hangversenyeit, ezért kivált-
képp örültünk, hogy most újra 
hazai környezetben, ilyen szép 
számú közönség előtt játszhattak 
kedvenceink. A műsor illeszkedett 
a templomi környezethez. 

A Belvárosi Nagytemplom kertjé-
ben lépett fel Malek Andrea és a 
Soulistic „Lélek zene” Együttes. 
Műsoruk magyar népdalokból állt 
össze, de az énekeket dzsesszes 
előadásban hallhattuk.  A szólista 
hangjával, mintegy énekes hang-
szerként vett részt az együttesben, 
aki a jól ismert népdalok (pl. 
Bújdosik az árva madár, Jajj, de 
széles, jajj, de hosszú ez az út, 
Édesanyám rózsafája, stb)  témáit 
megtartva, de azokat harmóniában, 
ritmikában, improvizációban  XXI. 
századi köntösbe bújtatva adta elő. 
Valószínű, hogy a közönség egy 
része úgy jött el  a hangversenyre, 
hogy a népszerű énekesnő korábbi 
években megismert stílusának 
megfelelő repertoárt fog hallani. A 
zenekar vezetője, Jáger András 
zongorista és a művésznő közösen 
hangszerelte meg a dalokat. Amikor 
a szép számú közönség ráhangoló-
dott az új zenei ízekre -  amit magas 
színvonalon kínált számunkra a 
zenekar -, vastaps lett az ered-
mény! Erről a hangversenyről jutott 
eszembe, hogy a  tavasszal az 
Operaházban megnéztük Kodály 
egyfelvonásosát,  a Székelyfonót. A 
daljáték aránylag rövid, ezért a 
színházi vezetés elhívta az Állami 
Népi Együttes zenekarát  Pál István 

Szalonna vezetésével, hogy mint-
egy előjátékként eljátssza a Kodály-
műben felhangzó népdalokat, 
„autentikus” módon. Minden szem-
pontból kiváló ötlet!  Kodály 
modernebb harmóniái, hangszere-
lése is többeknek szokatlanok vol-
tak megszületésükkor, de többször 
újrahallgatva őket, közel kerülnek 
hozzánk. 

A zárónapon lépett fel Charlie és 
a Charlie Band a Fesztiválszínpadon, 
kiváló hangosítással. Róla tudjuk, 
hogy  fiatal korában balett táncos-
nak tanult, sőt remek dzsessz 
trombitás is – az éneklés mellett. A 
kísérő zenekar tagjai döntő több-
ségben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem dzsessz-
tanszakán tanítanak. Ők nemcsak 
az effektekre, torzítókra és három 
akkordra hagyatkoznak,  hanem 
zenei tudásukkal, érzékenységük-
kel, sokoldalúságukkal, improvizá-
ciós készségükkel, váratlan harmó-
niai fordulatokkal vannak felvér-
tezve  és a rekedt hangú, de nagy 
tehetségű énekessel szinte eggyé 
válva öröm-zenélnek. Külön 
kiemelném a dinamikai érzékeny-
séget (a halk és a hangos közötti 
finom árnyalatok alkalmazását), 
sőt nemcsak pörögni kell állandó-
an, hanem tudni kell elcsendesedni 
is. Ezt ők nagyon tudják!  Példa rá, 
ahogy  az én egyik kedvenc jazz-
balladám a Ray Charles-tól ismert 
„Georgia, on my mind” elhangzott, 
melyet a mezőtúri éjszakában 
Charlie-ék úgy adtak elő, hogy a 
zenei mennyországban a néhai 
Charles és a helyi közönség elége-
dettségét is kiváltotta. 

Az eddig említett hangverse-
nyekben közös az élőzene varázsa. 
Ilyen élményt a playback, de még a 
fél playback sem tud nyújtani! 

A szülők és diákok figyelmébe 
egyaránt ajánlom, hogy  mivel még 
a tanév elején járunk, így  nem késő 
meghozni egy jó döntést a zenei 
tanulmányok elkezdéséről. 
Zeneiskolánk minden érdeklődőt 
szeretettel vár!

A cikkem elején már említettem 
az M5-ös TV csatornát, ahol hang-
versenyek, koncertek, operaközve-
títések vannak, sőt hétköznapokon 
17.15-kor „Ki mer ma?” címmel 
zenei vetélkedőt is hallgathatnak az 
Operaházból.

Sok szép zenei élményt kívánok!

Berczeli Endre

Zenei hírek

HALLOWEEN PARTY
2017. OKTÓBER 27.

MEZŐTÚR, KÖZÖSSÉGI HÁZ
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Országos Könyvtári Napok
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Kisvirág tábor 

2017. augusztus 21-25. között 16 
diákunk vett részt a teljesen térítés-
mentes Kisvirág napközis táborban. 
A tanulók tartalmas egy hetet tölt-
hettek el itt. Strandoltak, 
kézműveskedtek, belekóstoltak a 
horgászás izgalmaiba, megtekint-
hették az iskolánk melletti templo-
mot belülről, fagyiztak, s egy napos 
szarvasi kiránduláson is jártak. 
Minden nap finom meleg ebéd is 
járt. Örömünkre szolgál, hogy min-
denhonnan csak dicséretet kaptunk 
a gyerekeink magatartásáról és a 
hozzáállásáról. Köszönjük a lehető-
séget azoknak, akik felajánlásukkal 
ezt lehetővé tették, illetve Metzker 
Krisztinának, aki sok éve lelkesen 
maga mellé állítja a támogatókat, 
megszervezi, s aktívan részt is vesz 
a táborokban.

Családi nap
Az Újvárosi Iskolában a tanévet a 

már hagyománnyá vált Családi nap-
pal indítottuk. A gyerekek, különö-
sen az új elsősök így még a szülők 
oltalma alatt, de már az iskola köze-
gében kezdhették meg iskolai életü-
ket kötetlen keretek között. 
Örömünkre szolgál, hogy egyre több 
szülő vesz részt a rendezvényen.  
Míg a gyerekek játékos sportfoglal-
kozásokon, kézműves tevékenysé-
geken múlatták az időt, addig a szü-
lők, nagyszülők (a Kókai család irá-
nyításával) közösen elkészítették, 
kellemes beszélgetés közepette, 
bográcsban az ebédet, a paprikás 
krumplit. Majd az iskola közössége 
jóízűen elfogyasztotta azt. 

TeSzedd! akció
Szeptember 15-én délután isko-

lánk tanulói részt vettek a TeSzedd! 
akcióban. Megtisztítottuk az iskola 

környé-
két az 
eldobált 
szemét-
től. 

Pillanatképek az Újvárosi Iskola életéből
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2017. szeptember 2-10. között 
került megrendezésre Macedonia 
fővárosában, Skopjéban a WAKO 
Világszövetség Utánpótlás Kick-
boksz Európa Bajnoksága.

Az Eb-n összevontan kadet1 (10-12 
évesek), kadet2 (13-15), illetve junior 
(16-18) korosztályban is rendeztek 
versenyeket, ráadásul a sportág mind 
a hat küzdelmi szakágában – és vala-
mennyiben a fiúknál és a lányoknál is 
több súlycsoportban – avattak bajno-
kokat, egy nemzetből pedig kategóri-
ánként két versenyző indulhatott. A 
félerős ütéseket és rúgásokat engedé-
lyező pointfighting, light-contact és 
kick-light kategóriák tatamin zajlot-
tak, míg a kiütésre menő full-contact, 
low-kick és K1 szabályrendszereket 
ringben bonyolították le. A rendez-
vény színvonalát jellemzi az is, hogy 
mintegy 1500 versenyző képviselte 
magát, egyesületét és országát. A 
magyar Kick-Boksz válogatott 105 
fővel vágott neki a megmérettetés-
nek, ahol a TVSE kick&thai-boksz 
szakosztályának két versenyzője is 
izgatottan várta a sorsolást.

Mezőtúrról Lajter Dorina +65 kg-
ban low-kick light szabályrendszer-
ben indulva, míg Ádám Sándor -60 
kg-ban K1 kategóriában képviselte 
Magyarországot. Dorina súlycso-
portjában 5 versenyző, míg Sanyika 
súlycsoportjában összesen 9 ver-
senyző szállt versenybe az Európa-
Bajnoki címért.

A sorsolás nagyon szerencsésen 
alakult, mert mindkét versenyzőnk 
előnyerőként kezdte meg a szerep-
lését. Ádám Sándor egy lengyel 
ellenféllel kezdte meg a K1 szabály-
rendszerű küzdelmeket. Végig 
magabiztosan irányítva a mérkő-
zést egyhangú pontozással nyert, 
így bejutott a legjobb négy közé, 
ahol egy szerb versenyzővel méret-
te meg magát. Fej-fej melletti küz-
delemben végül a harmadik menet 
utolsó fél percében egy nagyon kel-
lemetlen testütést követően Sanyi 
nem tudta folytatni a küzdelmet. A 

szerb versenyző nyerte meg végül 
az Európa Bajnokságot, így Sanyi a 
harmadik helyen végezve, bronz-
éremmel zárta szereplését.

Lajter Dorina első körében egy 
spanyol ellenféllel mérete össze 
tudását. A mérkőzés során Dorcsi 
esélyt sem adott riválisának, szinte 
lemosta a pástról. A döntőben egy 
horvát lánnyal találkozott aki, egy jó 
fejjel és legalább 25 kg-al volt nála 
nagyobb. Az ellenfél testi adottsága-
it jól kihasználva nyerte a mérkő-
zést, bár Dorcsi jelentősen megne-
hezítette a dolgát, mégsem sikerült a 
maga javára fordítani a mérkőzést. A 
döntő mérkőzés végén a második 
helyen, ezüstéremmel zárta az 
Európa Bajnokságot. 

Egy nagyon jól sikerült Európa 
Bajnokságon vehettünk részt, 
hiszen összesítésben a magyar 
válogatott a 2. helyen zárta az érem-
táblázatot 73 éremmel, amelyhez 
mi is hozzá tudtunk járulni. 

Különösen büszke vagyok a ver-
senyzőinkre, hiszen egyrészről 
bekerültek Magyarország legna-
gyobb szövetségének válogatottjába 
teljesítményük alapján, másrészről 
mindketten éremmel tértek haza a 
nemzetközi megmérettetésről. Két 
versenyző, két érem, ez azt hiszem, 
magáért beszél. Természetesen, kel-
lett hozzá egy kis szerencse is a sor-
solásnál, azonban ez semmit nem 
von le a szereplésünk értékéből. Egy 
nagyon fárasztó hét után, mely testi-
leg, szellemileg és lelkileg is megvi-
selt mindenkit, úgy gondolom, hogy 
mindkét versenyző a maximumot 
hozta ki magából, és az akkor ott, 
erre az eredményre volt elég. Ez a 
két érem elismerés számunkra, saj-
nos aranyérmet most nem sikerült 
elhozni, azonban még nyitva hagyta 
a lehetőségét annak, hogy legköze-
lebb, akár fényesebb is lehet majd.

Szeretnék köszönetet mondani a 
Magyar Kick-Boksz Szövetség edző-
inek, akik egy összevont edzőtábor-
ban készítve a versenyzőket, majd a 
helyszínen, szakmai munkájukkal 
hozzájárultak a sikerekhez.

Továbbá köszönjük Zuppán 
Zoltán és Vékony Zoltán Uraknak, a 
Tyre Maxx Bt. (Puskás Attila), Alfi 
Pizzéria (Hoti Fadil), Szebik 2001 
Kft. (Szebenyi László), National 
Iron Team Kft. (Horváth Géza), a 
TVSE támogatását, hogy a verseny-
zők edzőtáboroztatását és az 
Európa Bajnokságra történő kijutá-
sát segítették.

Bíró László
edző

TVSE sikerek az utánpótlás kick-boksz Európa 
Bajnokságon

Túri Vásár Kupa 2017

2017. augusztus 12. - Ligeti Tó
1.hely: Malavolti Claudio, Malavolti Andrea 
2.hely: Rácz Dávid, Kiss Zoltán
3.hely: Hodos Sándor, Tar László
4.hely: Kézsmárki Attila, Papp István
5.hely: Vásárhelyi Lajos, Veres Imre
6.hely: Kádár Zoltán, Csikós Attila
7.hely: Juszku István, Katona László
8.hely: Hoppál Imre, Bóka Zoltán
9.hely: Ványai Zoltán
Gyerek kategória
1.hely: Kovács Patrik, Polgár Bence 5,90kg.
2.hely: Hodos Sándor, Hodos Marcell 2kg.
3.hely: Búsi Adrián és csapattársa 1,46kg.
4.hely: Szegedi Boglárka, Huszka Dénes 1,22kg.
5.hely: Molnár Dávid, Ifj. Vásárhelyi Lajos 0,85kg.
6.hely: Molnár Marcell, Kabai Zoltán 0,74kg.
7.hely: Balogh Roland, Balogh Lajos 0,59kg.
8.hely: Gómány István, Draskovics Gábor 0,47kg.
9.hely: Debreceni Ákos
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: MKS KFT, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, 

Pont Rádió, Mezőtúri Városi Televízió, Mezőtúr és Vidéke. 

Mezőtúri Horgász Egyesület, Pontyfogó Kupa

2017. augusztus24-28. - Túrtő, Akácos
1.hely: Papp László, Balogh Péter 33,44kg.
2.hely: Csipes József, Hummer Antal 29,90kg.
3.hely: Blaha Ferenc, Szántai József 19,98kg.
4.hely: Ifj. Koller Zoltán, Koller Zoltán 10,10kg.
5.hely: Sós Bertalan, Beréti István 5,35kg.
6.hely: Ványai Zoltán, Oláh Viktória 4,56kg.
7.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos 3,52kg.
8.hely: Ifj. Blaha József, Blaha József 3,50kg.
9.hely: Bánki Béla, Rákóczi Péter 3,15kg.
10.hely: Hajdú Róbert (Pinki), Láposi Zoltán 1,68kg.
Össz fogás: 115,18kg.
Legnagyobb hal: Blaha Ferenc, 9,22kg, amúr.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és 

Kisállateledel Bolt, Szűcs Tamás, Ványai Zoltán, Blaha József.

Horgászhírek

2017. Pinki Horgászbolt Éjszakai Horgászverseny
2017. szeptember 09-10. - Peres, Vakota Zug

1.hely: Kerékgyártó Antal, Hodos András 29,48kg.
2.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos 24,95kg.
3.hely: Kézsmárki Attila, Pap István 14,89kg.
4.hely: Veres Imre, Balaskó László 12,80kg.
5.hely: Berta Ferenc, Harangi János, 12,25kg.
6.hely: Czihat Róbert, Jóni Barnabás 10,05kg.
7.hely: Kiss Erik, Takács Attila 10kg.
8.hely: Csató Sándor, Csipes András 6,55kg.
9.hely: Csíder Zsigmond, Horvát Miklós 5,40kg.
10.hely: Aranyi Sándor, Patkós Zsolt (Füles) 4,72kg.
11.hely: Székely Tibor, Munkácsi Dániel 4,49kg.
12.hely: Blaha Ferenc, Tisler Ferenc 3,80kg.
13.hely: Ványai Zoltán, Nagy Zoltán 3,28kg.
14.hely: Blaha József, Ifj. Blaha József 3,10kg.
15.hely: Bugyi Zoltán, Benes Gyula 1,47kg.
Össz fogás: 148,30kg.
Legnagyobb hal: Pap István 3,69kg, ponty.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Metzker 

Krisztina, KHESZ, Pont TV, Pont Rádió, Mezőtúr és Vidéke, Hodos András, 
Kerékgyártó Antal.
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ELHUNYTAK
Boros Mátyásné Gyarmati Szabó Mária 

élt 94 évet,
Buzi Istvánné Varga Erzsébet élt 78 évet,

Szabó Gáborné Ónodi Rozália
élt 84 évet,

Tóht Sándor (Jean) élt 59 évet,
Csala Ferenc élt 84 évet,
Seres Zoltán élt 40 évet,

Tóth Istvánné Tokai Ida élt 65 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 22-28-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.:  56/350-993

Szeptember 29- október 5-ig
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 23-24-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Szeptember 30-án és
október 1-jén
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

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: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Bányai Flóra Emma
(Bagdán Tímea)

Kormos Kornél Noel
(Pintér Beáta)

Juhász Patrik Tamás
(Kun Anett)

Sárkány Zselyke
(Szöllősi Ildikó)

MAFC LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLY 
Megyei I. osztály 2017. évi hazai mérkőzései

2017.09.23. 15:30 MAFC – JÁSZFÉNYSZARU VSE

2017.09.30. 15:00 MAFC – JÁSZKISÉRI SE

2017.10.14. 14:30 MAFC – BESENYSZÖGI SE

2017.10.28. 13:30 MAFC – TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC

2017.11.11. 13:00 MAFC – JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

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 06-70/327-47-07

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között köz-

lekedő komp ismét üzemel!

Menetidő:
06:00 - 18:00

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás: 
H-P: 8-17 ó   Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
Kaphatók: melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, hot-dogok, 

wimpy, üdítők, édességek, kávék, capuccinók! 
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált 

környezetben!
KERESSEN BENNÜKET AZ ŐSZ-ÜLŐN IS!


