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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

ArTúr Fesztivál - Túri Vásár 2018
Véget ért a XVII. ArTúr Fesztivál és a XXVII. Túri Vásár. A nagy hőség ellenére is nagyon sokan voltak kíváncsiak a programokra.

A Túri Fazekas Múzeum udvarán augusztus 9-én a gyermekek kerültek középpontba

Augusztus 7-e és 12-e között színvonalas programokkal várta a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a közönséget városunkban. A kínálatban szerepeltek kiállítások, filmvetítések, komolyzenei
– könnyűzenei koncertek, előadóművészek, együttesek, hazai művészeti
csoportok produkciói. A hivatásos művészek előadásain túl lehetőséget
kapnak a helyi amatőr művészeti csoportok is a bemutatkozásra.

A musicalek szerelmeseinek Dolhai Attila adott teltházas műsort augusztus
10-én a Városi Oktatási Centrum udvarán

A megynyitón a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola balett tanszaka adott
műsort

A Túri Vásáron reggelről estig színes programkavalkád várt mindenkit

A hét folyamán a Szolnoki Szimfonikus Zenekar is koncerterzett Mezőtúron

Köszönjük, hogy velünk tartottak az ArTúr Fesztivál és a Túri Vásár napjai alatt. Köszönjük, hogy vendégeink voltak a város különböző pontjain.
A programsorozatról bővebben a Mezõtúr és Vidéke következő számában
olvashatnak! Várjuk Önöket további rendezvényeinkre!

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás

2. old.

Hagyományőrzők a múlt lámpásai

Kiállítás nyílik augusztus 20-án

3. old.

Lovasné Badár Júlia

10. old.

Prevenciós Információs Portál

4. old.

Horgászverseny Szarvason

11. old.

8. old.
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Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőtúri
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
2018. augusztus 22-én 14.00 órakor
tájékoztatót tart a „LépcsőházŐr” programmal kapcsolatban.
Helyszín: Városháza 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Téma:
- tájékoztató a lépcsőházakba telepített kamerarendszerek biztonságtechnikai szempontjairól,
- a lakásszövetkezetek és a lakóközösségek képviselői részére célirányos
előadás tartása a lakóingatlanokat érintő betörések ismérveiről, megelőzési alternatívákról, a lépcsőházakba telepített kamerarendszerek prevenciós szerepéről.

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
2018. augusztus 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása
2018. augusztus 27. és 2018. augusztus 30. napja között történik. A
kiosztás helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli
szárnya (Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:
A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2018. augusztus 27.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2018. augusztus 28.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2018. augusztus 29.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2018. augusztus 30-án 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2018. augusztus 31-ig jelezzék a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az
utalványokat beszerezni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem
lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!
Mezőtúr, 2018. augusztus 02.
dr. Enyedi Mihály sk.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel: (56) 551 – 901, Fax: (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: augusztus 26., szeptember 23., október 14., november 18.,
december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Véradás 2018
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2018. évben a következő
időpontokra tervezi
véradó napjait:
• augusztus 29. 13:30 - 16 óra
• szeptember 26. 8-13 óra
• október 3. 8-13 óra		
ifjúsági véradás
• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS

• november 28. 8-13 óra
• december 19. 9-16 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

Mezőtúr, 2018. augusztus 08.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. augusztus 09-ei soron kívüli
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. augusztus 10.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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Kiállítás nyílik augusztus 20-án a Városi Galériában
„Homo et Natura – Ember és természet kapcsolata napjainkban”
címmel
nyílik
kiállítás
Mezőtúron a Városi Galériában
augusztus 20-án 11 órától.
A Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítása bemutatkozás a nagyközönség felé. Képet
ad arról, mi minden történt az
Alkotótelep helyszínéül szolgáló
Takács-tanyán 2018. nyarán, kik
vettek részt idén és hogyan hatott
rájuk az Alkotótelep természeti és
emberi környezete. Ezért is adtuk
idén a „Homo et Natura – Ember és
természet kapcsolata napjainkban” címet a kiállításnak, amely
kifejezi az 1981. óta működő
Alkotótelep ars poetica-ját is.
A tárlaton minden meghívott szerepel, szobrász- és iparművészek,
festő- és textilművészek, illetve
grafikusok egyaránt.
A kiállító művészek:
Szobrász- és iparművészek:
Györfi Sándor művészeti vezető, E.

Lakatos Aranka, Varga Éva, Szabó
György,
Lous
Stuijfzand
(Hollandia), Csikai Márta, Mihály
Gábor, Orr Lajos, Györfi Balázs,
Szanyi Borbála, Balogh Wanda
Alida, Boros Miklós János, Dorogi
János, Finta Ilona Vanda (USA),
Jason M. Saunders (USA)
Festő- és textilművészek, grafikusok:
Lóránt János Demeter, Székhelyi
Edith, Balogh Géza, Ványai
Magdolna, Szily Géza, Fazekas
Magdolna, Kókay Krisztina,
Verebes György, Nádas Alexandra,
Nagy Gábor, Homoródi Éva, Bíró
Eszter, Lukács Gábor, Takács
Győző, Kis Sándor Lajos, Egri
Erzsébet, Orr Máté, Kabai László,
Tamus István, Kozák Kata,
Zsemlye Ildikó, Tomasz Piarsz
(Lengyelország), Marat Turgimbay
(Kazahsztán).
A kiállítás augusztus 20-a és
szeptember 22-e között látogatható.

Tisztelt Látogatók!
Toronylátogatás
A Városháza épületének tornyából csodálatos panoráma nyílik városunkra. A látvány tovább fokozódik a lampionúsztatáskor, az esti sötétséget
megtörve a színes lampionok gyertyafénye beragyogja a Berettyó főcsatorna vizét. Fentről látjuk igazából, milyen csodálatos épített és természeti környezetben élünk.
Idén augusztus 18-án 13 és 19:30 között nyílik lehetőség toronylátogatásra.
A rendezvény támogatója Mezőtúr Város Önkormányzata.

Mindhárom mezőtúri kiállítótér a tavaszi-nyári nyitvatartási rend szerint látogatható. Tehát a Túri Fazekas Múzeum hétfő kivételével
naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között, a Városi Galéria és a
Draskovits Kerámiagyűjtemény pedig vasárnap és hétfő kivételével
naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között.
Mindhárom tér esetében igaz, hogy előre bejelentkezéssel ettől eltérő
időpontban is tudunk látogatókat fogadni.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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Prevenciós Információs Portál

Felhívás Nyugdíjasoknak!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya 2013-ban létrehozta a TÁMOP-5.6.1C-11/2-2011-0036 számú
pályázat segítségével a Prevenciós Információs Portált.
A portál célja az áldozattá válás megelőzése, elkerülése. Hasznos bűn- és
balesetmegelőzési tanácsokat kaphatnak az oldalra látogatók, akik leírhatják véleményüket, ennek segítségével, mint egy fórum párbeszédet
folytathatnak az adott cikk témájáról.
Az oldal minden korosztály számára folyamatosan ad tájékoztatást az
aktuális rendezvényekről, kitelepülésekről.
Kérjük, ajánlja az oldalt barátainak, ismerőseinek!
A portál elérhetősége: www.prevenciosportal.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

Tisztelt Nyugdíjas Társak!
Beszélgetés során felmerült egy új klub gondolata, azoknak a nyugdíjas
társaknak, akik nem szeretik a zenés, táncos összejöveteleket és az ebéddel összekötött alkalmakat sem, egyrészt az egészségük miatt, másrészt
az igényük is más lenne, és szívesebben jönnének össze időközönként
egy-egy csendes elbeszélgetésre és eközben lejátszanának egy-egy kártyapartit vagy sakkoznának. Várjuk tehát azoknak a jelentkezését, akiknek ez a szórakozási lehetőség megfelelne, az otthoni magányukból
kimozdulva szívesen részt vennének egy ilyen klubban, ahol csendesen,
játékosan eltölthetnék szabadidejüket egy kis társaságban.
A klubba a nyugdíjasok közül bárki jelentkezhet, akár klubtag már valahol, akár nem, vagy csak otthon egyedül van, vagy esetleg társával kíván
részt venni.
Akiknek felkeltettem az érdeklődését, azok a 06-30-621-4980-as telefonszámon jelentkezhetnek és megbeszélünk egy időpontot, ahol a további
teendőket egyeztetjük majd.
Tisztelettel, aki vállalja a kellemes időtöltés megvalósítását:

„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe
„Házhoz megyünk!” és” BikeSafe” kerékpár regisztráció:

Molnár Sándor
2018. augusztus 29-én 14-16 óra között a Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. (Közösségi Ház aulája).

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Népi Díszítőművészeti Szakkör fennállásának 40. évfordulója alkalmából jubileumi kiállítást rendez. A kiállításra várják a régi tagok munkáit. Az alkotásokat névvel ellátva hétköznap 8 és 16 óra között a
Közösségi Ház portáján, vagy a Kézműves Házban pénteki napokon 15
és 18 óra között lehet leadni.
Népi Díszítőművészeti Szakkör

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Ipari Park Kft. honlapja megújult. Angol – magyar nyelvű weblapunk sokkal több információval,
videóval és kapcsolódó oldalakkal rendelkezik immár.
A honlap elérhetősége : https://mezoturiiparipark.hu
Szűcs Lajos

2018. augusztus 17.
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Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és
vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-

gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-

nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

2018. augusztus 17.

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm.
határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.
Az erre vonatkozó igénybejelentés a Mezőtúri Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály Szociális Hatósági Csoportjánál (5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1. magasföldszint 2/a, Milácsekné Keve Ágnes ügyintézőnél)
igénybejelentő nyilatkozaton tehető meg ügyfélfogadási időben személyesen, valamint megtalálható a www.mezotur.hu honlapon is.
A kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés
nyújtható be. (Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. (hétfő) napja, mely
határidő elmulasztása jogvesztő!
A helyi önkormányzatok feladata az igénybejelentések előszűrése, összesítése és továbbítása a Belügyminisztérium részére.
Az igénybejelentések ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság végzi.
Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatkozatot, amely a következő oldalon található.
Herczeg Zsolt
polgármester

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

2018. augusztus 17.
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Hagyományőrzők a múlt lámpásai
Ismételten immár XXI. alkalommal rendezték meg Szarvason az
Aratónapot a Kárpát-medencei
nemzetiségi napok jegyében.
Ezen összejövetelen részt vett a
mezőtúri Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub civil szervezet is.

Mindenek előtt vissza kell tekinteni a XIX. század elejére, amikor
még az ország lakosságának nagy
része a földművelésből élt. A
paraszti gazdálkodás létalapja a
föld és az azon való gazdálkodás termények ,termékek, megtermelése feldolgozása biztosította a
népes családoknak a mindennapi
megélhetést. Az egyik talán a legfontosabb tevékenység volt a kézimunkán alapuló aratás és a cséplés. A családok férfi tagjai és a fiatal legények is, akik korán megtanulták a kasza használatát kaszálták az érett gabonát. A renden lévő
gabonát marokszedő asszonyok
szedték kévébe, amit bekötöttek
és estefelé bekeresztelték, az-az
keresztbe rakták a kévéket. A
monoton egyhangú nehéz fáradságos munkát színesítette, vidámabbá tette a munka közbeni éneklés
főleg az asszonyok részéről. Az
aratás kezdetén énekelték többek
között a ”Megyek a mezőre búzarendet vágni” című dalt, majd befejezéskor a „ Learatták már a termést, zabot, árpát búzát” című dallamok csendültek fel.
Korán kezdtek és késő estig dolgoztak az aratók. Délben, amikor a
kútgémet feleresztették a környék
valamelyik tanyájában elérkezett
az ebéd ideje, majd egy kis pihenés
és ismételten folyt az aratás és ez
így ment napokon, heteken keresz-

tül, Péter Páltól Szent Istvánig.
És akkor vissza a mába a szarvasi Aratónap színes forgatagába. A
Hagyományőrzők így a Mezőtúri
Újvárosi Hagyományőrzők példásan ,önzetlenül fáradságot nem
ismerve vállalták a szereplést az
aratás hagyományának tiszteletére
emlékezve. Igen emlékezve szüleik
,nagyszüleik áldozatos nehéz munkájára. A már „tinédzserkorú”
nyugdíjasokból álló egyesület tagjai részben a fiatalkorukból és
szüleik elbeszéléséből megismert
paraszti munkának adnak tiszteletet, amikor vállalják az aratás és
más hagyományok bemutatását.
Az Újvárosi
Hagyományőrző
Nyugdíjas Klubot 25 éve alapította
és azóta is vezeti Kádár Istvánné
Ilonka, aki szép sikereket, sok elismerést ért el társaival. A jelenben
Herceg Antal a „prímás”, aki vezeti, szervezi a csoportot. Több ren-

dezvényen részt vettek, ahol jó
eredményeket értek el, de más
civilszervezetek összejövetelein is
hirdetik hagyományőrző tarisznyájuk tartalmát.
Szarvason az Ezüstszőlőben
(takaros mini falu) gyülekeztek a
résztvevők egy nagy központi sátor
környékén és a körülötte elhelyezkedő kisebb sátrakban a Kárpátmedencei nagyon barátságos vendégek: Székelykeve, Rozsnyó,
Nyitra és Pécska helységekből. A
résztvevő csoportok maguk gondoskodtak az elemózsiáról, azaz a
bográcsba valóról.
Nyolc órakor felvonultak az Arató
ünnepség résztvevői aratási viseletben a népviseletbe öltözött fúvós
zenekar
vezetésével. Nagyon
impozáns látvány volt a sok résztvevő vonulása és a sorvégén a veterán traktorok durozsolása.
Az Összetratozás Emlékparkba

gyülekeztek a résztvevők.

Ünnepi köszöntőt mondott Jakab
István az Országgyűlés alelnöke, a
MAGOSZ elnöke, mint fővédnök
valamint tisztes magas rangú vendégek is köszöntötték a rendezvény résztvevőit ,kiemelték annak
fontosságát és a magyarság összefogásának aktualitását. Az üdvözlések közül különösen megragadt a
szarvasi főpolgármester gondolata,
mely szerint „ Ez a föld a miénk
erre vigyázni kell!” A rendezvényen a mezőtúri polgármester és
az alpolgármester is tiszteletét
tette.
Ezután az aratási bemutatót a
székelykevei és a mezőtúri csoport
végezte. Herceg Antal és Szücs
Imre túri kaszások felkészülten
várták a kezdést fehér vászoningben, nadrágban és fekete kalapban,
a múltnak megfelelően öltözve.
Először a fővédnök kezdte meg a
kaszálást akkurátus, gyakorlott
mozdulatokkal kék kötényben.
Majd megindultak a vendég
székelykeveiek és mellettük a túri
kaszások is. Gyűlt a rend, közben
énekszóval közeledtek a túri újvárosi asszonyok és marokszedésbe
kezdett Veres Antalné,
Balog
Ferencné és Csider Istvánné. A
kévéket lovas kocsi vitte a cséplőgéphez, ahol a kévevágó nyeste el
kéve kötését és az etető a dobba
eresztette a gabonát. A cséplőgép
búgó hangja mellett az osztályozó
henger mögül zsákba hullott azélet - a gabonaszem.
A rendezvény látványos, múltra
emlékező, színes egyszerűségével
,hangulatával a magyarok összetartozását erősíti és segíti.
A jó hangulatot a Kikindai Vidám
Fiúk zenekar biztosította. Ne feledjem a túriak asztalánál Bíróné
Pöszike és Herczeg Laci, valamint

egy vajdasági fiatalember (daróc
nadrág, fehéring és fekete mellény
kalap népviseletben) hangzatos
citeraszóval szórakoztattak bennünket. Természetesen a ”Jó ebédhez szól a nóta” sem hiányzott, sőt
voltak, akik a „gyepszőnyegén” járták a ropogós csárdást.
A finomabbnál finomabb bográcsban főtt étket, hozzáértők hada
zsűrizte. Biztos mind első lett mert
nem maradt semmi. A mezőtúriaknak Lukács István főzött finom
alföldi marhapörköltet.
Volt még kenyéráldás, főzőverseny
eredményhirdetése, családfa bemutató, gálaműsor, az al-dunai
székelykeveiek részéről színpadi
fellépések is. Jól megrendezett
színvonalas rendezvény
volt,
tovább emelve Szarvas város hírnevét.
Megemelhetjük a „kalapot” a
Mezőtúri Újvárosi
Nyugdíjas
Hagyományőrzőink előtt, akik felvállalták, őrzik, óvják, tovább
viszik a múlt” lámpását” a feledésbe merülő paraszti földműves élet
minden területéről.

Felejtve a fáradságot, „időskori
nyavajákat”, szeretettel, szívből
jövő örömmel tesznek eleget a túri
hagyományoknak (az aratás , a csigatészta készítés, lekvárfőzés )
további fennmaradásához. Az ilyen
példás civil szervezetek érdemlik
meg az állam ilyen irányú segítségét . Sok sikert a további munkájukhoz.
Ez alkalomra kovásszal készített
kenyeret sütöttek az újvárosiak
Herceg Antal receptje alapján, amit
a zsűri díjjal jutalmazott.
Az Aratónap látványkévéit sorba
szedte:
Bordács Lajos
meghívott vendég

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015 és a Lámpás.
Bordács László, ügyvezető
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Lovasné Badár Júlia
1921 - 2018
Elment ő is a mindenélőknek
útján. Elmondható, hogy „szép
kort” rendelt neki a Mindenható. Ő
volt a híres Badár fazekas dinasztia
utolsó kerámikus tagja, aki fazekas
végzettséggel
rendelkezett.
Egyetlen gyermeke volt az országosan közismert ifjú Badár Balázs
műfazekas mesternek, és az
Abonyból származó Czagány
Júliának.

érem sőt ezüstkoszorú birtokosa
volt, meglehetősen kiszolgáltatott
helyzetbe került az akkori szövetkezetben, ráadásul betegeskedni
kezdett, ami miatt 1957-ben kilépett a szövetkezetből, és kiváltotta
az ipart. Júlia ettől kezdve apja
segédjeként dolgozott a szakmában, apja haláláig, 1972-ig. Közben
1963-ban még egyszer férjhez
ment Lovas Bélához, akivel dél
Baranyába, Vajszlóra egy erdészlakba költözött. Ő ott egy gépjavító
állomáson lett titkárnő. Néhány év
múlva, amikor onnan végleg hazajött egy kis őzikét hozott haza kedves kis háziállatnak.
E néhány évnyi kitérő után
mindég visszatért a saját korong és
az égető kemencéje mellé. Apja
halála után édesanyja kapott iparengedélyt, ő pedig mint szakképesített fazekas, a műhelyvezető lett.
Korongozott, díszített, égetett
segédlettel és szállították a rendeléseket. 1976-ban ment nyugdíjba, de
’80-ban még dolgozott a műhelyben. Ezután már annak élt, hogy
apja munkásságát -amit a szocialista rendszer nem méltatott-, elismertesse, és a család hírneve ne
menjen feledésbe. Utolsó három
évében a Református Bíró
Kálmánné Bakos Ilona Otthonban

élt, ott törődtek vele, ott gondozták.

Meghívó

Gyermekdal a kiserdőről

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit a II. Világháború Mezőtúri Áldozatainak és a Szovjetunióba
Elhurcoltak Emléknapja alkalmából 2018. szeptember 1-jén rendezett
városi megemlékezésre.

Meseerdőben jártam tegnap,
Óvatos léptekkel, hogy el ne
Tiporjam, a fák alatt
Lakó apró élőket,
Virágokat, bogarakat, lepkéket.

A tündérek csodaszépek
Énekelnek és zenélnek,
Ruhácskájuk csupa fátyol,
Illatos a sok virágtól.

1921. szeptember 16-án született. Már kisgyermekkorában volt
egy kis korongja, amin gyermek
módra ismerkedett az agyaggal, de
az elemi iskola 4. osztálya után a
Mezőtúri Teleki Blanka leánylíceumba íratták be szülei, mert a
művelődést fontosnak tartották.

Hat év múlva tüdőbetegsége miatt
abbahagyta a tanulást. Ezidőben
elvégzett egy házi betegápolói tanfolyamot. Ezután 1941-ben inas lett
édesapja V. utcai műhelyében.
1943-ban vizsgázott le fazekasságból három idős mester előtt. A vizsga jól sikerült, amiről oklevelet
kapott. Sokoldalúan képezte
magát, és mivel volt a családnak
földje elvégezte apjával együtt az
ezüstkalászos gazdatanfolyamot.
Közben menyasszonya lett egy
biharnagybajomi fiatalembernek,
aki mint kadét, egy szerencsétlen
önbaleset áldozata lett. Ezután
1948-ban férjhez ment, de a házasság csak néhány hónapig tartott.
1950-ben a család kuláklistára
került az 50 hold földjük miatt, a
segédek alkalmazása miatt pedig
osztályidegenekké is lettek. 1951ben – amikor apja belépett a fazekas háziipari szövetkezetbe - gyors
és gépíró tanfolyamra járt, és e
tudásával Pesten a Műszeriparnál,
majd a Mezőtúri Földmíves
Szövetkezetnél kapott munkát.
1952-ben ismét férjhez ment, de ez
a házasság sem vált be. Néhány év
múlva még a torontáli szőnyegszövést is megtanulta, de azt nem folytatta. Édesapja, aki mint kiváló
mester számtalan ezüst, és arany-

10 órakor megemlékező beszédet mond
Fülöp Mónika evangélikus lelkész.
A történelmi egyházak képviselői
ökumenikus imádsággal emlékeznek az áldozatokra.
Ezt követően az emlékezés virágainak,
koszorúinak elhelyezésére kerül sor.
Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
II. Világháborús Emlékmű
A 10 órakor kezdődő megemlékezést követően koszorúzás az 1945-ben
Mezőtúr városból elhurcolt lakosok emlékére állított emléktáblánál.
Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér,
Városháza épületének északi fala

Új-Zélandi szépségek
A Közösségi ház előterében látható augusztusban Nagy Zoltán fotókiállítása „Új-Zélandon jártam” címmel. A fotós idén januárban látogatott el
az országba, aki néhány képkockán keresztül mutatja be élményeit a látogatóknak.

Gyönyörködtem a sok
Szépben, lombokon
Áttörő csillogó fényben,
Hallottam a fák hívó
Szavát, és éreztem féltő,
Ölelő ágak biztonságát.
Apró manók vettek körül
Simogattak és biztattak,
Neked nem kell félned
Semmitől, jó hogy
Itt vagy, gyere repülj
Fel velünk a magasba.
Hol erdő tündérek
Várnak Téged, szépet
És csodákat mesélnek,
Az erdőről, a fényekről
A békéről, a szeretetről.

A 90 éves Lovasné Badár Júlia
( Fotó: K. M. É.)

2018 július 16-án a kórházi
ágyon érte a halál. Porai augusztus
6-án lettek az alsórészi temetőben
szülei mellé helyezve Éger Ádám
református lelkész égi útra bocsájtó
igehirdetésével, hogy eggyé legyen
azzal az agyaggal, amit a keze oly
sokszor formált.
Legyen neki könnyű a föld.
Nyugodjon békével.
Kissné Mikes Éva

Nagyon gyorsan telt
Az idő, a tündérek
Elbúcsúztak, az erdőben
Visszaadtak a manóknak,
Kik vidáman lépegetve,
Kivittek az erdő szélre.
Aztán eltünt minden
Manó, emlék maradt
Tündérhajó
De az illatuk velem van.
Máskor is jövök hozzátok,
Csodát látok, mesét
Hallok, tündérek
És kicsi manók,
Jó, hogy az erdőben laktok,
Biztonságot, boldogságot,
Az erdőben nekünk adtok.
Dr. Keresztes Károly
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Horgászverseny Szarvason
A VI. Szarvasi Halasnapok keretében rendezték meg a MezőtúrSzarvas Barátság Horgászversenyt augusztus 4-én.
A helyszín: Szarvas, Kákafok,
Kenderáztató
A következő eredmények születtek:
A szektor
1.hely: Spisják Zoltán 11,32 kg
2.hely: Kiss Zoltán 8,53 kg
3.hely: Csendes Zoltán 8,17 kg
4.hely: Fekete Rekényi Péter
5,56 kg
5.hely: Jóni Barna 4,19 kg
6.hely: Kiss István 3,71 kg
7.hely: Zimmermann Árpád
2,93 kg
8.hely: Kalmár Sándor 2,91 kg
9.hely: Csikós Attila 2,80 kg
10.hely: Pál György 2,17 kg
11.hely: Ványai Zoltán 1,21 kg
B szektor
1.hely: Kádár Zoltán 8,27 kg
2.hely: Nyíri László 5,34 kg
3.hely: Veres Imre 5,12 kg
4.hely: Malavolti Andrea 4,73 kg
5.hely: Szilvási Szilárd 4,48 kg
6.hely: Szabó Tibor 3,90 kg
7.hely: Deák Sándor 3,88 kg

8.hely: Benkó Zsolt 2,12 kg
9.hely: Hajdú János 1,59 kg
10.hely:Tóth Ádám 1,25 kg
11.hely: Tóth Zsigmond
Csapat
1.hely: Kiss Zoltán, Malavolti
Andrea
2.hely: Nyíri László, Fekete
Rekényi Péter
3.hely: Szilvási Szilárd, Csendes
Zoltán
4.hely: Veres Imre, Jóni Barna
5.hely: Spisják Zoltán, Hajdú János
6.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán
7.hely: Kiss István, Szabó Tibor
8.hely: Deák Sándor, Zimmermann
Árpád
9.hely: Benkó Zsolt, Kalmár
Sándor
10.hely: Ványai Zoltán, Pál György
11.hely: Tóth Zsigmond, Tóth
Ádám
Össz létszám: 22 fő
Össz fogás: 94,18 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: KHESZ,
Szent Flórián Látványpékség,
Pinki Horgász és Kisállateledel
Bolt, Mezőtúr és Vidéke.
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

ELHUNYTAK

Keserű István élt 68 évet
Kun Sándor élt 76 évet
Tóth Boldizsár Mihályné Boldog Terézia
élt 79 évet
Nagy Istvánné Kovács Julianna
élt 88 évet
Pásztor István élt 85 évet
Bámer Mihályné Gál Anna élt 94 évet

Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Szaszkó Heidi Emili és Szaszkó Ajna Szofia
(Szabó Aletta)

Nagy Árpádné Tota Jolán élt 80 évet.

Nyugodjanak békében.
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.

Rivasz István
(Matejkó Andrea)

Balázsi Lelle Boglárka
(Marosán Alexandra)

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás: H-P: 8-17 ó		
Szo: 9-13 ó
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Vas: zárva

Köszöntő

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott
háziállatok elszállítása,
- közterületen elhullott
állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep
nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási
időnt úli megkereséshez telefonon
egyeztetés
szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Domokos Mihály és Horváth
Mária Terézia 50. házassági évfordulója alkalmából, jó egészséget
és hosszú boldog életet kíván fia
Mihály és családja , lánya Mariann
és családja, az unokáik és a dédunokájuk.

Gyepmester
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Veres Nikoletta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Árvai Benjamin
(Tisza Gabriella)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Augusztus 17-23-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Állatorvosi ügyelet:
Augusztus 18-19-20-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Augusztus 24-30-ig
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 06/56/350-637

Augusztus 25-26-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.:06/56/352-265;
06/30/977-0936

2018. szeptember 22. (szombat)
ŐSZ-ÜLŐ
Szabadság tér
főzőverseny, színpadi programok, gyermeksziget,
kirakodó vásár

Lapzárta: 2018. augusztus 22. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

