
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCI. évfolyam 10. szám 2019. május 24.

 Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében 5. old.

 Őrizzük Mezőtúr értékeit  4. old. 

 Elismerések a Rendőrség Napján 3. old.

 Zsoltárénekléstől zengett a Túri Alma Mater 11.  old.

 Szűnni nem akaró vastaps 7. old.

 III. Sportnap 6. old. 

FIGYELEM! 

HELYSZÍNVÁLTOZÁS!

A változékony időjárásra való 
tekintettel a Gyermeknapot a Városi 
Oktatási Centrum (volt főiskola) 
sportcsarnokában  rendezzük meg!
Megértésüket köszönjük! 

A Gyermeknapi program alatt gyer-
meksziget (ugrálóvár, trambulin, 
szerencsehorgászat, kézmű-
veskedés, óriás csocsó) várja a 
gyermekeket! 
A rendezvény főtámogatója 
Mezőtúr Város Önkormányzata.

TOUR DE TÚR

BICIKLIS ÜGYESSÉGI 

VERSENY

ÉS KERÉKPÁRTÚRA

Időpont: 2019. május 26. 
vasárnap 
Helyszín: Kézműves Ház

A gyermek kerékpáros ügyességi 
verseny tervezett kezdése 10 óra.
A kerékpártúra, mindkét távon 11 
órától indul : 
- 20 km-es útvonal: Hercegasszony 
birtok oda-vissza.
- 50 km-es útvonal: Mezőtúr - 
Túrkeve - Kétpó.

A részvétel ingyenes.
Infó:
Bíró László
06-20-973-4436
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon: június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., október 
13., november 17., december 15. 

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709 
     Boldog István

országgyűlési Képviselő

Tisztelt Lakosok!

Az Önök ivóvíz szolgáltatója, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. egy 
új díjbefizetési lehetőséget biztosít ügyfeleinek! Mostantól már az Önhöz 
legközelebb eső, országos lefedettségű

FIZETÉSI PONTON
is rendezheti vízdíját! A díjfizetés egyszerűen, kényelmesen és gyorsan, 
akár egy perc alatt elvégezhető. A bankkártyás tranzakció nem átutalás-
nak, hanem kártyás fizetésnek számít, így plusz költség nem jelentkezik 
a befizetésnél!
Keresse az alábbi matricákkal ellátott üzleteket, ahol tehát már lehetőség 
van a vízdíj kiegyenlítésére is:

Természetesen a korábbi fizetési lehetőségek mindegyike él (postai sárga 
csekkes befizetés, egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás, 
online bankkártyás befizetés, díjnetes befizetés), ügyfeleink bármelyiket 
választhatják!
Amennyiben kérdésük van szolgáltatásunkkal vagy a befizetéssel kap-
csolatosan, forduljanak bizalommal ingyenesen hívható Call-Center köz-
pontunkhoz, melynek a száma: 06 80 205 157.
A hálózatról bővebben a www.fizetesipont.hu oldalon tájékozódhat!

Kerékpárkölcsönzési lehetőség!

Örömmel értesítjük a biciklizni vágyó gyermekeket és felnőtteket, hogy 
2019. május 26-án (vasárnap) 20 db Csepel kerékpárral megnyitjuk köl-
csönzőnket.

Az alábbi készletről lehet választani:
- 28-as férfi és női kerékpár 16 db (agyváltós, kontrás)
- 24-es gyermek kerékpár: 2 db
- 20-as gyermek kerékpár: 2 db

Bérleti díjak kerékpáronként:
 Mezőtúri lakos * Vidéki lakos
Alapdíj**      300 Ft    500 Ft
Óradíj      100 Ft  100 Ft
Napidíj***    1500 Ft 2000 Ft

* A lakcímkártya szerint állandó lakcíme vagy tartózkodási helye 
Mezőtúr. 
** Az alapdíj és a napidíj a kerékpár átvételekor előre fizetendő.
*** A napidíj időtartama 24 óra, azon túli használat esetén óradíj kerül 
felszámításra.
14 év alatti gyermekek a fenti díjakból 50% kedvezményre jogosultak.

További információ: Városi Oktatási Centrum (porta) illetve Mezőtúri 
Városi Strandfürdő (pénztár)

Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft
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A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

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

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

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

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

•	december 18. 8-13 óra
Kérjük, amennyiben segíteni 

kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

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

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar 
Vöröskereszt

Véradás 2019

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság több mun-
katársa elismerésben részesült a 
Rendőrség Napja alkalmából ápri-
lis 26-án. Herczeg Zsolt, Mezőtúr 
város polgármestere kiemelkedő 
munkájáért jutalmat adott át 
Kovács Gábor c.r. törzsőrmester 
és Barta Lajos c.r. főtörzszászlós 
részére.

Az ünnepségen dr. Urbán Zoltán r. 
dandártábornok, rendőrségi főtaná-
csos, címzetes egyetemi docens, 
megyei rendőrfőkapitány a huza-

mosabb időn át végzett kiemelkedő 
szakmai munkájuk elismeréseként 
több munkatársának adományozott 
jutalmat. Továbbá rendőrkapitá-
nyok és polgármesterek is jutal-

mazták a legjobban teljesítő rend-
őrségi dolgozókat.
Szívből gratulálunk mindenkinek 
és a továbbiakban is sok sikert kívá-
nunk munkájukhoz.

Forrás: www.police.hu

Csurgó-Veres Nikoletta

Elismerések a Rendőrség Napján

A tűzoltók védőszentjéhez, Szent 
Flóriánhoz kötődő ünnepen elis-
merésben részesítették a megye 
legkiválóbb tűzoltóit.  Az ünnep-
ség 2019. május 7-én került meg-
rendezésre a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság szerve-
zésében. 
A rendezvényen részt vettek a rend-
védelmi szervek és társszervek 
vezetői, polgármesterek, tűzoltó-
parancsnokságok, önkéntes tűzoltó 
egyesületek az elismerésben része-
sülő meghívottak és a Jász Nagykun 

Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság állománya. Matuska 
Zoltán tű. ezredes igazgató köszön-
tötte a résztvevőket, majd a szolno-
ki Ádám Jenő Zeneiskola ünnepi 
zenés műsora következett. Ezt 
követte az elismerések, jutalmazá-
sok átadása, melyeket Matuska 
Zoltán tű. ezredes és a települések 

polgármesterei adták át a tűzoltók-
nak és a katasztrófavédelmi mun-
katársaknak.

Matuska Zoltán tűzoltó ezredes, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója Tűzoltónap alkalmából 

szolgálati feladatai kiemelkedő tel-
jesítéséért ajándéktárgy jutalomban 
részesítette Csillik Annamária tű. 
zászlós asszonyt, a Mezőtúri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
humán-gazdasági referensét, vala-
mint Juhász József tű.főtörzsőr-
mester urat, a Mezőtúri Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság gépjármű-
vezetőjét.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
elismerésében részesítette Nagy 
Attila tű. főtörzsőrmester urat, a 
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság gépjárművezetőjét, 
valamint Sajtós Zoltán tű. főtörzs-
őrmester urat, a Mezőtúri Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság beosztott 
tűzoltóját. Az elismeréseket 
Herczeg Zsolt polgármester úr adta 
át.

JNSZ MKI

A megye legkiválóbb tűzoltói

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Jászkun Redemptio ünnepén a 
kunok 780  évvel ezelőtti betelepe-
désére emlékeztek Karcagon május 
5-én. Az esemény keretében iktat-
ták be a Hármas kerület új főkapitá-
nyát, Györfi Sándor Kossuth-díjas 
szobrászművészt, a Mezőtúri 
Művészeti Közalapítvány alapító-
ját, művészeti vezetőjét.
Kimagasló művészi munkáját, 
hagyományápoló tevékenységét 
már számos kitüntetéssel, díjjal 
elismerték. Az új jászkun főkapi-

tány a kun hagyományok tudatos 
újjáélesztője és ápolója, aki kun 
szobrászatot teremtett. 
Györfi Sándor bízik abban, hogy 
fiatalok is csatlakoznak a kun és 
jász hagyományőrzéshez, mert 
örömmel dolgozna velük az elkö-
vetkezendő időszakban.

Forrás:www.szoljon.hu

-Szerk.-

Györfi Sándor az új jászkun főkapitány

Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

Felhívom az érintett lakosság figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatban, az Önkormányzat által kiküldött értesítőben szereplő 
kereskedővel a kapcsolatot mihamarabb felvenni szíveskedjenek. 

A határidő 2019. december 15. 
Kérem, éljenek a lehetőséggel!

Herczeg Zsolt
polgármester
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Nemcsak az elfogultság mondatja 
velem, hogy a mezőtúri énekesek, 
zenészek milyen tehetségesek!
Szívesen elmennénk többször az 
ő versenyeikre, operai, színházi 
fellépéseikre vagy dzsesszkon-
certjeikre, de a késői kezdés miatt 
tömegközlekedéssel szinte lehe-
tetlen hazaérni. 

Régóta  tervezzük, hogy a mezőtúri 
Major Attilát is operaelőadásban 
meghallgathassuk. Az elmúlt évad-
ban Szegeden Mozart: 
Varázsfuvolájában Papageno-t éne-

kelte, amiről sajnos a fentebb jel-
zett okok miatt lemaradtunk. Ezen 
a tavaszon a Pécsi Nemzeti 
Színházban Massenet: Manon című 
operájának egyik főszerepét bízták 
rá. Ez az öt felvonásos opera 
Prevost abbé regényéből készült. 
Kilenc évvel megelőzte Puccini: 
Manon Lescaut c. operáját, ami 
szintén ezt a történetet dolgozta fel. 
A világ operaházai Puccini darabját 
részesítik előnyben, pedig a 
Massenet-féle változat közelebb áll 
az eredeti műhöz és zeneileg is fel-
veszi vele a versenyt. Ez a ritkán 
játszott opera az ínyenceknek egy 
igazi csemege. Örömmel osztom 
meg az olvasókkal, hogy május 
3-án, a darab utolsó előadására 
sikerült eljutnunk! Már az színház 
épülete is elbűvöli a látogatót! 
Gulyás Dénes, Kossuth díjas opera-
énekesünk rendezte a színvonalas 
produkciót, sok fiatal énekesnek 
biztosított fellépési lehetőséget. A 
darabot eredeti nyelven, franciául 
énekelték (komoly feladat ez a 
művészeknek, akiknek a többsége 
nem beszéli ezt a nyelvet), a 
magyar fordítást a nézők a színpad 
feletti kivetítőn olvashatták. 

Az öt felvonásos operában Major 
Attila Lescaut (Manon unokatestvé-
re) szerepében szinte végig az szín-
padon tartózkodott és aktívan részt 
vett  a cselekményben. Örömmel 
írom le, hogy hangilag és színészi 
játékban is az előadás erőssége volt 
a „túri bariton”! Szívből gratulá-
lunk, további szép feladatokat kívá-
nunk és természetesen nagyon vár-
juk, hogy hamarosan Mezőtúron is 
hallhassuk ismét!  Rajta kívül 
kiemelném még a címszerepet 
éneklő szopránt – Nemes-Horváth 
Orsolyát és a Des Grieux lovagot 
éneklő tenoristát, Tötös Rolandot. 

Egy régi Film-Színház-Muzsikában 
olvastam, hogy a 100 éve elhunyt 
Ady Endre kedvenc 
magyarnótájának címe „Befújta az 
utat a hó”. A legendás  Puskás Öcsi 
pedig a  „Nótás kedvű volt az apám” 
című dalt játszatta leggyakrabban, 
sőt szívesen énekelte is. Ennek a 
dalnak a szerzője a Mezőtúrról 
származó Fejes Imre, akiről az 
utóbbi évtizedekben évről évre 
megemlékezünk. Az idén is tehet-
séges, népszerű előadók szórakoz-
tatták a nagyérdemű közönséget a 

Városi Színházteremben, május 
19-én Petróczki Csaba szervezésé-
ben – az önkormányzat és a közös-

ségi ház támogatásával. Énekeltek:  
Farkas Rozika, Életmű díjas 
művész; dr. Fehér Eszter; Kádár 
Zsuzsa; Major Mihály, Nyíri Szabó 
Sándor; Petróczki Csaba, Sztruhala 
József; kísért: Rácz Aladár és zene-
kara. Sok zenebarátnak ismerősen 
cseng a prímás neve. Igen, ő rokona 
a világhírű Kossuth díjas cimbalom-
művésznek, Rácz Aladárnak (1886-
1958). A  több mint három órás 
nótaesten a közönség önfeledten 
énekelt együtt a kitűnő előadókkal.

Berczeli Endre 

Zenei hírek

„Őrizzük tehát, gyűjtsük össze 
emlékeinket, 

nehogy végleg elvesszenek, s ez 
által is üresebb legyen a múlt,
szegényebb a jelen, kétesebb a 

jövő!” 
(Ipolyi Arnold)

A mezőtúri Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület  és a 
Települési Értéktár Bizottság a fenti 
címmel hirdetett helyismereti vetél-
kedőt ez évben is. Célunk, hogy 
városunk történelmével, gazdag 
kulturális és építészeti örökségével 
minél többen és minél alaposabban 
megismerkedjenek ezáltal is.   Az 
általános iskolások versenyére 5. 
alkalommal került sor, ismét  a 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
adott otthont a programnak, Tar 
Anikó intézményvezető koordiná-
lásában.  Május 10-én 4 csapat 
mérte össze tudását városismeret-
ből. Előzetes feladatként interjút 
kellett készíteniük olyan idős 
emberekkel, akik anno tanyasi 
iskolában tanultak, továbbá vetített 
képes kiselőadással felkészülni 
egy-egy szabadon választott városi 
érték bemutatására, majd a híres 
Badár családot mutatták be –

kiemelt figyelemmel  a Draskovits 
Kerámiagyűjtemény anyagára.   A 
helyszínen totó kitöltése, kereszt-
rejtvény megoldása, képfelismerő 
játék volt a feladat. Kiváló összeállí-
tásokat láttunk, nagyon igényes 
előadásban. Fej-fej mellett teljesí-
tettek az alaposan   felkészült 3 fős 
csapatok, „hajszálnyi” különbség-
gel alakult ki a végső eredmény. A 
Református Kollégium csapata lett 
a győztes, második a Kossuth Lajos 
Általános Iskola csapata,   3-4. 
helyen a Rákóczi Úti Általános 
Iskola csoportjai végeztek. Pusztai 
Zsolt zsűri elnök munkáját  Musulin 
Kornéliával együtt segítettük. 

A civil szervezetek felnőtt verseny-
zői május 14-én mérték össze tudá-
sukat. Megható volt az ő lelkesedé-
sük is, ahogyan készültek erre a 
napra, nagyon komolyan vették a 
felkészülést!  A gyermekekéhez 

hasonló feladatok vártak rájuk is a 
Közösségi Házban megtartott ese-
ményen. A játékos, vidám hangula-
tú tudáspróbának minden résztve-
vő nyertese lett, hiszen sok-sok 
ismeretet vettünk számba városunk 
helytörténetéből. Itt is nagyon 
kiegyensúlyozott volt a  verseny, a 
végső sorrend a következőképpen 
alakult: 
I. Mongol-Agrár Zrt. Pávakörének 
„Bazár” névre keresztelt csapata
II. Henry Dunant Klub csapata
III. Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület „Liliom” csapata
IV. Mongol-Agrár Zrt. Pávakörének 
„Flóra” csapata 
V. Szendy Pál Idősek Otthonának 
csapata.
Az ismeretterjesztő versenyen kívül 
bírálta el a zsűri (dr. Draskovits 
Dénes, Musulin Kornélia és 
Porubcsánszki Lajos) azt a gyűjtő-
munkát, amelyet néhány csapat fel-
vállalt a Helyismereti 
Gyűjteménytár állományának gya-
rapítására. Ebben a Liliomok, a 
Bazár és a Flóra csapatok jelesked-
tek. A programok előkészítésében 
meghatározó szerepet vállalt Szabó 
András egyesületi elnök, 
Brakszatórisz Éva, Szabóné 

Margittai Ági és Virág Patrik. 
Mindkét vetélkedő a TOP – 7.1.1-16-
4-081-2 „A helyi hagyományok, 
kulturális értékek és tudományos 
ismeretanyag átadását szolgáló 
oktatási-nevelési és ismeretterjesz-
tő programok” „Értékcseppek a 
hagyományok tengeréből” című  
pályázata „Őrizzük Mezőtúr értéke-
it” című fejezete keretében valósult 
meg, mely lehetőséget biztosított a 
versenyző csapatok érdemi díjazá-
sára is. 

A meghirdető szervezetek és a 
magam nevében e helyről is szeret-
ném megköszönni minden résztve-
vőnek – diáknak és „öregdiáknak” 
egyaránt – az odaadó felkészülést, a 
szenvedélyes versenyszellemet! 

Berczeliné Boldog Mária 
a Települési Értéktár

 Bizottság elnöke

Őrizzük Mezőtúr értékeit! 
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Új rovatunkban olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
érték alapján felidézzük, hogy az 
elmúlt 30 évben mi minden tör-
tént Mezőtúron, Mezőtúr mai és 
egykori lakóival, visszalépkedve 
az időszámításban ötéveket. 
Ezúttal az 1989. és 2014. közötti 
időszakban, a május végétől júni-
us közepéig történtek kerültek az 
időutazásos rovatba. 
30 éve – 1989. júniusának elején – 
az akkori sajtó áttanulmányozása 
során szemet szúróan sok a belpoli-
tikai hír, hiszen a még regnáló 
állampárt készült megújulására. 
Sokan mondták el véleményüket, 
köztük mezőtúriak is, milyen jövőt 
szeretnének, hogyan képzelik el 
politikai téren a folytatást hazánk-
ban. Aztán a folytatást tudjuk, a 
reformtörekvések sorsát ismerjük, 
már akik benne voltunk, és megél-
tük. (Akik nem, azoknak történe-
lem.) Ehhez képest látszólag kisebb 
dologgal rukkolunk most ki, noha 
az a világtörténés része volt. A kör-
nyezetvédelmi világnap alkalmából 
ugyanis újabb miniparkot avattak 
Mezőtúron, a Pétery Károly utcá-
ban. Az ottlakók lelkes munkája 
rövid idő alatt szemet gyönyörköd-
tető parkká „varázsolt” egy addig 
kopár területet. A munkálkodók 
szabad idejüket és az anyagiakat 
sem sajnálták a nemes cél érdeké-
ben. A körzetben egy év alatt 
immár a második kis park teszi ily 
módon kellemesebbé a lakókörnye-
zetet – írta a Szolnok Megyei 
Néplap.  Nota bene: a környezetvé-
delmi világnap 1972. június 5. óta 
„él”, ekkor tartották a Svédország 
fővárosában, Stockholmban az 
ENSZ első környezetvédelemmel 
foglalkozó világkonferenciáját. 
25 éve – 1994. májusának utolsó 
napján – Mezőtúr önkormányzati 
képviselő-testülete soros ülésén 
rendeletet alkotott Badár Balázs 
emlékére. Tette ezt oly módon, 
hogy a fazekasmester születésének 
évfordulója alkalmából rendezett 
emlékkiállításokon a legsikereseb-
ben szereplő pályázó részére, a 
kiemelkedő tehetségek elismerésé-
re Badár Balázs-díjat alapított. A 
rendelet szerint az elismeréssel 
emlékérem, oklevél valamint pénz-
jutalom jár, és az országos meghir-
detésű pályázaton fődíjat nyert 

fazekas kaphatja meg. Első alka-
lommal 1995-ben az emlékiállítás 
megnyitóján adják át az arra érde-
mesnek talált alkotónak. Egy kis 
lexikális emlékezés: Badár Balázs 
1855-ben született Mezőtúron, ahol 
a fazekasságot is kitanulta. 1878-tól 
önálló mesterként dolgozott, korai 
munkái használati cserépedények 
voltak. Alkotásait bepecsételt mes-
terjellel látta el, stílusát a helybeli 
díszítés és a korai szecesszió egyé-
ni ötvözete jellemezte. Különös 
munkáival – vázáival, díszedényei-
vel – az 1896-os millenniumi kiállí-
táson tűnt fel, majd több külföldi 
tárlaton is kapott kitüntetést. A 
magyar népies agyagművességet ő 
fejlesztette művészi szintre, és tette 
világhíressé. 1939-ben szülőhelyén 
érte a halál. 
20 éve – 1999. júniusában – írta a 
megyei újság, hogy a mezőtúri 
Bender-hagyaték kezelője, dr. 
Bernd Hörer a közelmúltban meglá-
togatta azt a szociális otthont, 
amelyre egy Németországban 
elhunyt hölgy ráhagyta a vagyonát. 
A hagyatékot csak az intézmény fel-
újítására, fejlesztésére lehetett for-
dítani, ezért a vagyonkezelő alapo-
san megnézte az elvégzett munká-
kat. Mint azt hazatérte után levél-
ben megírta, meggyőződött arról, 
hogy a hagyaték kezelésére létreho-
zott alapítvány jól sáfárkodik a 
pénzzel.  Ami az MTI 
Híradatbankjából hozzátehető: a 
látogatás előzménye, hogy nem 
várt vagyonhoz jutott Mezőtúr egy 
Németországban elhunyt idős 
hölgytől, aki ily módon fejezte ki 
tiszteletét szülővárosa iránt. A 
Heidelbergben élő Elisabeth Bender 
1909-ben Bíró Erzsébetként szüle-
tett a túri településen, és onnan 
sodorta a sors külföldre. A tőle 
kapott örökség 4 millió márkát tett 
ki, készpénzben, betétként, köt-
vényben, ingatlanokban és festmé-
nyekben.  A kapott vagyon kötele-
zettségekkel járt, így az önkor-
mányzatnak létre kellett hozni egy 
pénzkezelő alapítványt, és az anya-
giak csak az idős és beteg emberek-
ről gondoskodó szociális otthon fej-
lesztésére fordíthatók. Az is az ado-
mányozó kérése volt, hogy az intéz-
ményt édesanyjáról, Bíró Kálmánné 
Bakos Ilonáról nevezzék el, ami 
1997-ben megtörtént.
15 éve – 2004. májusában – egy 

szinte mesébe illő történetet tett 
közzé a megyei újság a helyi króni-
kás Füstös Jenő tollából. A sztori 
főszereplője egy gyönyörű feketefe-
nyő, amely emberemlékezet óta a 
mezőtúri református felsőrészi 
temetőjének halottasháza előtt állt. 
Erről a fáról az a hír röppent fel, 
hogy törzse hasznosításáért ki 
akarják vágni.Minderről mások 
mellett tudomást szerzett Kiss 
Imréné Mikes Éva nyugdíjas peda-
gógus is, aki szabadidejében város-
történeti kutatással foglalkozott. Ha 
már fánál tartunk, folytassuk úgy: a 
tettek mezejére lépett,és beadványt 
írt a polgármesteri hivatalnak, hogy 
a fenyőt nyilvánítsák védetté, meg-
mentve ezzel a kivágástól. A városi 
főkertész nyomban szemlét tartott, 
és a szakember is javasolta a körül-
belül 100 éves, 20 méter magas, 
egészséges feketefenyő védelem alá 
helyezését. Indoka szerint a fa 
ebben a környezetben ritka, ráadá-
sul városképi értéke is jelentős. 
Innen már zöld út vezetett a kezde-
ményezés sikeres befejezéséhez, 
mert a képviselő-testület soros ülé-
sén úgy döntött, hogy a fenyő meg-
kapja a védettséget. Íme egy újabb 
példa, hogy Mezőtúron a termé-
szet- és környezetvédelem milyen 
fontos az ott élő emberek számára!
10 éve - 2009. júniusában - íródott 
sajtóbeszámolók szerint Mezőtúr 
nagy vasúti rekonstrukció tanúja 
volt a Mezőtúr-Gyoma közötti köz-
lekedési beruházás kivitelezése 
részeként, a városban szinte napon-
ta beszédtémaként szolgált, hogy 
végre korszerű állomása lesz a túri 
városnak.  Mint az Új Néplap által 
adott helyzetjelentésből kiderült, a 
nagy volumenű munkát egy cseh 
fővállalkozás végzi, döntően az 
Európai Unió pénzügyi támogatásá-
val. A város vasútállomásán akkor 
folyt az első, második és harmadik 
fővágány átépítése, befejezés előtt 
állt a gyalogos aluljáró első ütemé-
nek kialakítása. Az is kiderült, hogy 
a munkák keretében az egyes és 
kettes vágányhoz új fedett peront 
építenek, egyben megkezdődött az 
állomás villamos rendszerének kor-
szerűsítése is. (A Mezőtúr – 
Gyomaendrőd vasúti szakasz 
rekonstrukciójának, illetve a mező-
túri vasútállomás felújításának kivi-
telezési munkái 2008 elején kez-
dődtek, 2009-ben zárultak, a mint-

egy 20 kilométer hosszú pályatest 
korszerűsítése 83 millió euróba 
került. A beruházás 80 százalékban 
az EU, 20 százalékban a magyar 
állam finanszírozásában valósult 
meg.  A kivitelezés során vágány-
zárra, forgalomakadályozásra – és 
korlátozásra került sor, úgyhogy az 
úton lévők alaposan megszenved-
tek a kivitelezés ideje alatt.)
5 éve - 2014. júniusában – Mezőtúr 
Önkormányzata és az Ipari Park 
Kft. közös szervezésében került sor 
az I. Vízparti Fiesztára a Hortobágy-
Berettyó Főcsatorna közúti lábánál 
húzódó partszakaszon. A mediter-
rán hangulatot idéző rendezvény-
nyel az elmúlt években elkezdett 
programokat (lampionúsztatás, 
sárkányhajóverseny) kívánták foly-
tatni, illetve kihasználni a település 
„vizes” természeti adottságait. A 
rendezvényt megnyitó Herczeg 
Zsolt polgármester azt hangsúlyoz-
ta, hogy a kezdeményezés elsődle-
ges célja a nyári szünidő okán a víz 
veszélyeire való felhívás, illetve a 
vízi sportok népszerűsítése, felvirá-
goztatása a településen. Ennek 
megvalósításához nagyban hozzá-
járult a Mezőtúr Város Sportjáért 
Alapítvány, amely sikeres pályázata 
révén elnyert anyagiakból vízi 
sporteszközöket szerzett be. Ezeket 
a nap folyamán természetesen ki is 
próbálhatták a rendezvényre láto-
gatók. Az egyik kiemelt program 
elemnek a Speciális Központi 
Logisztikai Kutató Mentő Egység 
„fellépése” számított, tagjai speciá-
lis eszközökkel és járművekkel 
mentési bemutatót, oktatást tartot-
tak.  Az érdeklődők a parton a köz-
eljövőben sorra kerülő nyári prog-
ramokról, illetve a városba látoga-
tók Mezőtúr nevezetességeiről, kul-
turális értékeiről tájékozódhattak. 
Az este a szórakozás jegyében telt, 
vízparti buliban mulathattak a 
helyben lakók és az odalátogatók. 
A rendezvény során kiderült, hogy 
nagy az igény az ilyen és ehhez 
hasonló programokra, ezért a foly-
tatása mindenképpen indokolt.
A Visszapillantó az MTI, a Szolnok 
Megyei Néplap, illetve Új Néplap és 
lapunk szemlézése nyomán 
készült. 

Lazányi József

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
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A tevékenység célja: a társadalmi 
összetartozás és a diszkrimináció-
mentes helyi társadalom kialakítá-
sa, melynek egyik legegyszerűbb 
eszköze a közös sporttevékenység. 
A programok kialakításában első-
számú törekvés, hogy egyszerre 
nyújtson kikapcsolódást és egész-
séges életre való motivációt felnőt-
teknek és gyermekeknek egyaránt.

Ez alkalommal is színes programkí-
nálat várta az érdeklődő gyermeke-
ket és felnőtteket. Az esemény 
Batta Attila Viktor Mezőtúr város 
alpolgármesterének és Rózsás 
Istvánné intézményvezető-helyet-
tes köszöntő szavaival kezdődött. 
Ezt követően résztvevők átvehették 
az erre a célra elkészített pólókat, 
majd kezdetét vette a közös beme-
legítés. Miután mindenki átmozgat-
ta magát a futóverseny indította a 
délelőttöt, ahol három korosztály-
ban versenyeztek a fiatalok. A szer-
vezők külön díjazták a fiú és a lány 
indulókat.
A „Leg a láb” Alapfokú Művészeti 
Iskola táncpedagógusai is kilátogat-
tak a rendezvényre és egy táncház-
zal örvendeztették meg a jelenlévő 

gyermekeket és felnőtteket.
A sportfeladatokat ezúttal népi fajá-
tékokon keresztül teljesítették a 
jelenlévők. A feladatok között sze-
repelt horgászat, csirkepofozó, pat-
kódobó, lovagi torna, tojástörő, 
karikadobó, gólyaláb, célba dobó és 
tandem sí is sok más egyéb mellett. 
Azok, akik minden feladatot teljesí-
tettetek és leadták menetleveleiket 
egy-egy édességet érdemeltek ki. 
Természetesen a programok sorá-
ban a kézműveskedés ezúttal sem 
hiányozhatott, valamint ismét házi 
készítésű rostos üdítőitalokkal olt-
hatták szomjukat a részvevők. A 
futóverseny eredményhirdetése 
után az Újvárosi Általános Iskola 
minden osztálya ajándékot kapott.
Ebédre kenyérlángost kínáltunk, 
melyet mindenki jóízűen fogyasz-
tott el a mozgalmas délután után. 
A Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. ezúton is köszöni az 
Újvárosi Általános Iskola tanári 
karának és a lelkes tanulóinak köz-
reműködését, a lebonyolításban 
nyújtott segítségét. 

Bodor Márta

III. Sportnap
                                                                                                                                                  
Mezőtúr Város Önkormányzatának „TOP-5.2.1-15-JN1-2016-0000 
Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című 
nyertes pályázatán belül a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. bevonva az Újvárosi Általános Iskolát immár harmadik 
alkalommal rendezett Sportnapot 2019. május 18-án 9 órai kezdettel, 
ezúttal az Újvárosi Általános Iskola udvarán.

Tudatos Egészség Klub!
Rendszeres előadó minden pénteken Dr’. Szicsek Ádám az alternatív 
tudományok doktora 17 órától 18:30-ig a Közösségi Ház 1. emeletén.

Tudatos egészségprogram, alkalmazott táplálkozástudomány.

Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgó csapatának 
tavaszi hazai mérkőzései:

Május 26. 17,00 óra MAFC - Törökszentmiklós SE
Június 01. 17,00 óra MAFC - Tiszafüredi VSE
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Dr. Virágné Dr. Vizdák Márta 
szakgyógyszerészként dolgozik a 
mezőtúri Újvárosi Gyógy-
szertárban. Szabadidejét legszí-
vesebben a szerettei körében 
tölti, emellett nagyon kedveli a 
kreatív dolgokat, így gyakran 
kísérletezik a konyhában is. 
Márta kedvenc időtöltései közé 
tartozik az olvasás és a biciklizés 
is. 

- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz? 
V. M. - 2010-ben végeztem a 
Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán, 
majd három évvel később ugyaneb-
ben az intézményben szereztem 
szakgyógyszerészi diplomát. 
Tanulmányaim befejeztével mun-
kámat saját családi gyógyszertá-
runkban kezdtem meg, a mezőtúri 
Újvárosi Gyógyszertárban.Nagy 
hálával tartozom szüleimnek, akik 
már kiskoromban megmutatták 
példaadásukkal azt, hogy a szorgal-
mas, kitartó tanulás és munka érde-
mi eredményekkel párosul. 
Édesanyám révén már kislány 
koromban közel kerülhettem 
későbbi hivatásomhoz. Egy sokat 
emlegetett történet mifelénk, hogy 
már óvodás koromban biztosan 
tudtam, hogy egyszer gyógyszerész 
leszek.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek?
V. M. - Szerencsére a magán és a 
szakmai életemmel is elégedett 
lehetek. Nagyon büszke vagyok a 
családomra: a férjem dr. Virág 
Attila PhD egyetemi oktató, adjunk-
tus a Budapesti Corvinus 
Egyetemen, kisfiunk Andor egy 
csupa mosoly csoda az életünkben.
Szakmai téren természetesen nem 
nekem, hanem a betegeimnek kell 
megítélni a munkásságomat. Ezért 
itt most csak az elképzeléseimet és 
érzéseimet tudom megfogalmazni. 
Örömmel és megelégedéssel tölt el, 

hogy szakmailag és emberileg is 
kifogástalan a munkahelyi légkör, 
amit reményeim szerint a hozzánk 
fordulók is éreznek. Igyekszem 
munkámat a lehető legmagasabb 
szinten végezni. Felfogásom szerint 
törekszem a tőlem telhető módon a 
betegeket segíteni, amibe beletarto-
zik a szakmai tudásom folyamatos 
mélyítése és a tudományos fórumo-
kon való rendszeres részvétel.
Korábban a Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége által rendezett 
Ifjúsági Fórumon tartott előadá-
sommal országos első helyezést 
értem el. Emellett éveken keresztül 
képviseltem megyénket Magyar-
ország fiatal gyógyszerészeinek 
tradícionális tudományos fórumán, 
a Rozsnyay Mátyás emlékverse-
nyen, ahol több ízben díjat nyer-
tem. 
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
V.M. - Gyerekkoromtól kezdve szo-
rosan kötődöm a városhoz. 
Szakmámból kifolyólag is nagyon 
sokakat ismerek. Munkámmal 
igyekszem meghálálni az itt élő 
emberek szeretetét. Nagy köszö-
nettel tartozom a Férjemnek azért, 
mert az elkötelezettségemben 
támogatva Budapestről ő is 
Mezőtúrra költözött és vállalja az 
utazásokat a pesti egyetem és a 
mezőtúri otthonunk között.

- Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva?
V. M.  - Mindenképpen szeretnénk 
egy kistestvért Andorkának. Miután 
a gyerekek elérik az óvodás kort, 
természetesen vissza kívánok térni 
szeretett hivatásomhoz.

A következő lapszámunkban Kötél 
Lolitáról olvashatnak bővebben. 

Csurgó-Veres Nikoletta

Mezőtúri Fiatalok - Dr. Virágné Dr. Vizdák Márta

A Körúti Színház társulata 2019. 
május 8-án ismét városunkban 
játszott.

Fotó: Körúti Színház

A Városi Színházterem színpadán 
Eisemann Mihály és Szilágyi László 
zenés vígjátéka, az Én és a kis-
öcsém elevenedett meg Koltai 
Róbert rendezésében. A mű a műfaj 
egyik legkedvesebb és legszelleme-
sebb klasszikus darabja lett, remek 
humorral és pimaszsággal fűszerez-
ve. Mély emberismeret sejlik föl a 

bohózat mögül és egy csipetnyi böl-
csesség: hogy néha egyetlen tétova 
pillanaton áll vagy bukik a sorsunk. 
Végig követhettük, ahogy a szerep-
lők elcsúsznak a banánhéjon, de 
puhára esnek. 
A darabot – Koltai Róbert, Placskó 
Emese és Gyebnár Csekka fősze-
replésével – szűnni nem akaró vas-
tapssal jutalmazta a lelkes, színház 
kedvelő publikum. Galambos 
Zoltán színház igazgató a kulisszák 
mögött elárulta: Mezőtúron remek 
a közönség, a színpadon is érezhe-
tő, ahogy a nézők együtt élnek a 
darabbal. 
Június 5-én Szilágyi László 
Zsákbamacskáját láthatjuk a társu-
lat tolmácsolásában, amikor ismét 
hazai színpadon köszönthetjük 
Mérai Katalint. 

Bodor Márta

Szűnni nem akaró vastaps

ILYEN MÉG NEM VOLT

Tenisz és Kézműves tábor
6-14 éves lányok, fiúk részére

2019.július 8-a és 12-e között
8 órától 15 óráig 

(igény esetén július 15-e és 19-e között is) 
Program: Délelőtt teniszoktató irányításával sajátíthatják el a gyerekek a 
tenisz alapütéseit, ismerkedhetnek meg e csodálatos sport szépségével. 
(Teniszütőt biztosítunk) 
Helyszín: Városi Sportcentrum: Mezőtúr, Szolnoki út 15. 
Délben ebéd a Zsindelyes Fogadóban: Mezőtúr, Szabadság tér 15. 
Délután a gyerekek fazekas népi iparművész segítségével kipróbálhatják 
a korongozás, ill. játékkal pihenhetik ki a délelőtti edzés fáradalmait. 
Helyszín: Kézműves Ház: Mezőtúr, Petőfi út 56. 
Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/5 nap (mely tartalmazza az ebédet is) 
Jelentkezési határidő: 2019. június 15. 

Érdeklődni lehet: tenisz.mafc@gmail.com
06/20/8231532
06/30/9787275

Minden fiatalt szeretettel várunk!

Lakossági fórum

A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport 2019. június 6-án 17 órá-
tól lakossági fórumot tart, ahol a TOP-7.1.1-16-2016-00081 azonosítószá-
mú pályázat keretén belül megjelent felhívások aktuális állásáról tájékoz-
tatjuk Önöket.

Helyszín: 5400 Mezőtúr, Közösségi Ház 116-os terem

Mezőtúr Fejlesztéséért 
Helyi Akciócsoport

Munkaszervezete
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Április 30-án 14. alkalommal került 
sor a II. Rákóczi Ferenc Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola Újvárosi tagintézményében a 
Korom Gyuláné Szépíró Versenyre.
Korom Gyuláné, Kati néni (1917-
2000) közel 30 évig tanított az isko-
lában. Emlékére 2006-ban tanter-
met neveztek el, attól az évtől ren-
dezik meg minden évben a szépíró 
versenyt. Nagy Józsefné, Korom 
Gyuláné lánya maga is tanítónő 
lett, és az édesanyjára emlékező 
versenyen minden évben megjele-
nik, támogatja ajándékaival a leg-
ügyesebbeket. Ezúttal sajnos nem 
tudott részt venni a megméretteté-
sen. Ebben a tanévben 34 gyermek 
jelentkezett a vetélkedésre, hogy 
megmutassák tehetségüket, bizo-
nyítsák, ebben a digitális világban 
még mindig van igény a gyöngybe-
tűkre, a szépírásra.

Rózsás Istvánné intézményvezető 
megnyitó szavai után öt korcsoport-
ban zajlott a verseny. Kezdete előtt 
a résztvevők koszorút helyeztek el 
a verseny névadójának emléktáblá-
ja alatt az alsó tagozatos épületben. 
A diákok a zsűritagok vezetésével 
elvonultak a tantermekbe, hogy az 
évfolyamonként előírt nyomtatott 
szöveget lemásolják. A feladat meg-
oldása után pedig, a zsűri döntésé-
re várva örömmel fogyasztották el a 
süteményeket, üdítőket.
Minden gyermek emléklapot 
kapott, korcsoportonként az első 
három helyezett oklevéllel és tárgyi 
ajándékokkal térhetett haza. 

Eredmények:
1.kcs. – 1. osztályosok:
1. Szaszkó Dorka Aletta (Kossuth, 
Petőné Bárdos Erzsébet)
2. Bartha Zsófia (Rákóczi, Bíró 
Beáta)
3. Malavolti Emili (Rákóczi, Bíró 
Beáta)
2. kcs. – 2. osztályosok:
1. Kovács Luca (Kossuth, Nagyné 
Mile Ilona)
2. Móga Péter Gábor (Rákóczi, 
Szabó Ildikó)
3. Major Judit ( Kossuth, Nagyné 
Mile Ilona)
3.kcs. – 3. osztályosok:
1. Kovács Patrik (Kossuth, Pásztor 
Julianna)
 2. Piroska Amina (Kossuth, Pásztor 
Julianna)
3.Kovács Károly (Rákóczi, Kovács 
Mária)
4. kcs. – 4. osztályosok
1. Forgó Réka (Kossuth, Nagy 
Antalné)
2. Vad Zsófia (Kossuth, Nagy 
Antalné)
3. Imrei Anna Barbara 
(Mesterszállás, Izbékiné Gácsi 
Márta)
5.kcs. – 5-6. osztályosok:
1. Lakatos Zsófia (Rákóczi, Fodorné 
Vajai Krisztina)
2. Csekő Molli (Kossuth, Nánási-
Német Dóra)
3. Kiss Áron (Rákóczi, Fodorné 
Vajai Krisztina)
Különdíjban részesült Bagdán-Kiss 
Médea, aki eddig minden tanévben 
részt vett a versenyen.
Gratulálunk a helyezetteknek és fel-
készítőiknek! A következő tanév-
ben is várják a jelentkezőket az 
Újvárosi Iskolában a szépíró ver-
senyre, immár a 15., jubileumi ren-
dezvényre!

Újvárosi Általános Iskola

„Az írás, betűtestet öltött lélek.”

Szépíró verseny az Újvárosi Iskolában

Mezőtúri Horgász Egyesület, Pünkösd Kupa Horgászverseny

Családi, finomszerelékes, 1 gyerek 1 felnőtt.
2019.06.09.

Helye: Ligeti Tó.
Ideje: 14-18 óráig.

Érkezés: 12.30.
Etetés: 13.30.

Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata tilos!
A versenyre előnevezés szükséges, 2019.06.01.-ig lehet nevezni.

A kifogott halat kötelező életben tartani és a verseny után vissza kell 
engedni a vízbe!

A horgászok kötelesek a helyet tisztán tartani és a verseny végén tisztán 
átadni!

További információ: Veres Imre versenyszervezőnél. Tel: 06/20-9159700 
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Második alkalommal rendezték 
meg a Csenki Imre Országos 
Zsoltár- és Népdalzsoltár-éneklő 
Versenyt a Mezőtúri Református 
Kollégiumban, május 10-én. A név-
adó Csenki Imre (1912-1998) 
Kossuth-díjas karnagy, népzeneku-
tató, aki a mezőtúri gimnáziumban 
kezdte meg zenepedagógusi pályá-
ját. Az ő emlékét őrző megmérette-
tésre idén tizenkilenc intézmény-
ből százötven diák érkezett. 
Előadásukat neves szakmai zsűri 
értékelte, amelynek tagjai: Berkesi 
Sándor (Debrecen), Böszörményi 
Gergely (Budapest), Dr. Ordasi 

Péter (Szeged), Orosz Otília Valéria 
és Márkus Zoltán (Nagyvárad), 
Monoki Kálmánné (Kisújszállás), 
valamint Mihalináné Lipták Judit és 
Seres Attiláné (Mezőtúr) voltak. Az 
eredményhirdetés előtt, az iskola 
sportcsarnokában Márkus Zoltán 
zenepedagógus nagyváradi együtte-
se népdalzsoltár-feldolgozásokból 
álló műsort adott, amely aktualizál-
ta Bárdos Lajos nézetét, miszerint 
„a népdalzsoltárokat ki kell adni és 
terjeszteni, mert az ilyen vállalko-
zás utat nyithat a megújulásra váró 
egyházi muzsikánk felé.”  

Marczi Ernő

Zsoltárénekléstől zengett a Túri Alma Mater

Mezőtúri Horgász Egyesület 
Feeder Botos Kupát rendezett 
2019. május 5-én a Ligeti tónál. A 
következő eredmények születtek:
1.hely: Krecskó László 9,05kg
2.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos 7,48kg
3.hely: Pap István 5,67kg
4.hely: Csató Gulliver Gábor 5,40kg
5.hely: Kézsmárki Attila 4,28kg
6.hely: Cseh Tamás 3,28kg
7.hely: Balog Lajos 3,07kg
8.hely: Patkós Zsolt Füles 3,04kg
9.hely: Ványai Zoltán 2,66kg

10.hely: Veres Imre 2,42kg
11.hely: Hodos András 2,36kg
12.hely: Csató Sándor 2,24kg
13.hely: Fadgyas Antal 1,54kg
14.hely: Vásárhelyi Lajos 1,15kg
15.hely: Balogh István 1,06kg
16.hely: Pinki
Össz létszám: 16 fő
Össz fogás: 54,7kg
Gratulálunk a versenyzőknek!

Veres Imre

Horgászverseny

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 turnusokban:

I.: 2019.06.17.-től 06.28.-ig  Dorka nénivel
II.: 2019.06.24.-től 07.05.-ig Peti bácsival

III.: 2019.07.01.-től 07.12.-ig  Dorka nénivel
IV.: 2019.07.08.-tól 07.19.-ig Peti bácsival

V.: 2019.07.29.-től 08.09.-ig  Dorka nénivel
VI.: 2019.08.05.-től 08.16.-ig  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 kezdetek-
kel:
I.: 2019.06.17.-től,  II.: 2019.06.24.-től, III.: 2019.07.01.-től, IV.: 2019.07.08.-
tól, V.: 2019.07.15.-től, VI.: 2019.07.29.-től, VII.: 2019.08.05.-től.

 Részvételi díj:
15.000,- Ft/fő/5 nap

További részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elér-
hetőségeken:

Baukó Péter:06 70 333-9851              Kéki Dorottya:06 30 658-3022
Zsovák Péter:06 30 232-3780

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai 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 fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban 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.

Nem  csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük, hanem a szellemi értékeket is, 
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy 
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének. 

Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes ado-
mányokkal gyarapították a gyűjteményt! 

Tisztelettel az egyesület nevében: 
Szabó András

egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Pályázati felhívás

A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport a TOP-7.1.1-16-2016-
00081 azonosítószámú pályázat keretein belül az alábbi témákban tett 
közzé helyi pályázati felhívásokat:

•	 TOP-7.1.1-16-H-081-2	 A	 helyi	 hagyományok,	 kulturális	 értékek	 és	
tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeret-
terjesztő programok 

Beadási határidő : 2019. május 31. 
•	TOP-7.1.1-16-H-081-4	Civil	társadalom	erősítése
Beadási határidő: 
Első forduló - 2019. június 3.
Második forduló - 2019. július 31.
A felhívások teljes szövege elérhető az alábbi linken: 
http://www.mkskft.hu/mezoturclld/

Kelt: Mezőtúr, 2019. május 24.

Mezőtúr Fejlesztéséért 
Helyi Akciócsoport

Munkaszervezete
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

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

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

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

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

Lapzárta: 2019. május 29.(szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket az ujsag@mkskft.hu e-mail-

címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. 
Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. 
Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok lényegének megtartása mel-
lett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok tájé-
koztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

ELHUNYTAK
Kötél Gyuláné Rácz Margit Katalin  

élt 83 évet,
Tóth Ferenc István élt 54 évet,
Kórós Károly  Lajos élt 66 évet,

Petrovics János élt 61 évet,
Török László élt 56 évet,
Papp Ferenc élt 71 évet,

Turi Jánosné Tóth Mária  élt 77 évet,
Csurgó István élt 89 évet,
Varga Kálmán élt 78 évet,
Fábián Miklós élt 67 évet,

Vida Sándorné Sőrés Terézia élt 82 évet,
Varga József élt 56 évet,
Darin András élt 67 évet,
Gyányi Imre élt 69 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Május 24-30-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445
Május 31- június 6-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Május 25-26-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Június 1-2-án
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 megrendelése és kiszállítása.

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

Balogh Lajos 
(Fehér Dóra)

Pásztor Hanna Lilla 
(Csekő Anita)

Braun Melani 
(Pozsa Melinda)

Fehér Kamilla 
(Luka Andrea)

Kálnai Bianka 
(Vincze Anett)

Ökrös Zenta
 (Szilágyi Anett)

Piroska Norbert 
(Pápai Bernadett)


