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 XCI. évfolyam 13. szám 2019. július 5.

 Várunk vissza Körúti Színház 7. old. 

 EAST FEST MEZŐTÚR 5. old. 

 Népművészeti Fesztivál 4. old.

 Mezőtúri Fiatalok - Roszik Fanni  11. old.

 Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében 9. old,

 Robotok a könyvtárban 7. old. 

A nyárközép éjszakája Szent Iván 
éj, ekkor van az év legrövidebb 
éjszakája. Ez alkalomból június 
24-én a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft. a Szabadság térre 
invitálta Mezőtúr város lakossá-
gát.

A délutáni órákban kicsikkel és 
nagyokkal telt meg a mezőtúri 
Szabadság tér. A programok sorát a 
Mezőtúri Kutyás Csoport bemuta-
tója nyitotta meg, ízelítőt kaphat-
tunk fegyelmező gyakorlatokból és 
némi őrző-védő munkából. Majd a 
Csimota gyermekzenekar szóra-
koztatta a közönséget. Ter-
mészetesen a közkedvelt aszfalt 
rajzverseny sem maradt el, többen 
ragadtak krétát ez alkalomból és 
rajzolták le Szent Iván éji alkotásai-
kat. A díjazás ezúton sem maradha-

tott el.
A délután második felében a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
népzene szakán végzett zenészek-
ből álló Násfa Együttes lépett szín-
padra, akik műsorukat táncházzal 
tarkították. Majd 21 órakor a 
Vukánó Duó - Szász Emese és 
Szepessy Bálint - tűzzsonglőr 
showját csodálhattuk meg. A bemu-
tató végén meggyújtásra került a 
Szent Iván éji máglya. A parazsat ez 
évben is sokan átugrották.
A gyermekeknek a szervezők 
ingyenes póniciklikkel készültek, 
valamint a Mosolyuvar Népi 
Játszótér is várta a kikapcsolódni 
vágyókat.
A FICSAK Mezőtúri Alapítvány is 
részt vett eseményünkön, akik 
finom házi szörpöket, némi harap-
nivalót és kifestőket hoztak maguk-
kal.

Köszönjük közönségünknek a rész-
vételt, találkozzunk a következő 
alkalommal is. 

Bodor Márti

Szent Iván Éji Tűzugrás

2019. június 16-án került megren-
dezésre Mezőtúron, az Üzenet 
Napja alkalmából szervezett 
városi megemlékezés. 

Botyánszky János evangélikus lel-
kész tiszteletére, minden évben 
összegyűlnek a megemlékezők az 
Evangélikus Templomban. 2014-től 
kezdődően minden esztendőben, 
ezen a napon Botyánszky János díj-
jal jutalmazzák azt a mezőtúri sze-
mélyt, aki önzetlen emberségről 
tesz tanúbizonyságot.  Az istentisz-
teletet követően a Bárdos Lajos 
Alapfokú Művészeti Iskola diákja 
és pedagógusai adtak színvonalas 
műsort. Ezt követte a díj átadása, 
amelyet a képviselő testület dönté-
se alapján a 2019-es esztendőben 
Bacsa Miklósné kapott. 
A megemlékezés a Botyánszky 

Emlékparkban folytatódott, ahol 
Simonyi Andrea, „Menetelés az 
Életért- Marsch des Lebens” 
magyarországi koordinátora mon-

dott beszédet. Botyánszky János 
unokája, Jaksits Lenke emlékező 

gondolatait követően került sor a 
kegyelet koszorúinak, virágainak 
elhelyezésére. 
A megemlékezés zárásaként a meg-
jelentek harangzúgás kíséretében 
közösen sétáltak el a Holokauszt 
Emlékhelyhez, ahol a történelmi 
egyházak képviselői imádságot 
mondtak, majd emlékkövek elhe-
lyezésével zárult a rendezvény. 

Jenei József

Üzenet Napja

www.mkskft.hu
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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: 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

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!

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 21/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete alapján 
az idei évben is lehetőség van önkormányzati tűzifa támogatást igényelni. 
Az elmúlt években a támogatást csak a fűtési szezon kezdete után lehetett 
igényelni, így a kapott tűzifa sok esetben vizes volt, fűtőértéke elmaradt a 
szárazabb tűzifa fűtőértékéhez képest. A képviselő-testület e probléma 
kiküszöbölése érdekében rendeletet módosított. Az új rendelet értelmében 
a tűzifa támogatást egész évben lehet igényelni, és a megítélt támogatást 
már a fűtési szezon kezdete előtt is házhoz lehet szállítani. Az idei fűtési 
szezonra minden jogosultnak egységesen 20 mázsa tűzifa támogatást biz-
tosítunk. A jogosultság jövedelemtől függ, az egy főre jutó jövedelemhatár 
egyedülálló igénylők esetében 114.000 forint, míg többszemélyes háztar-
tásban élők esetében 85.500 forint. 
A kérelmeket ügyfélfogadási időben a Hivatal Hatósági Osztály Szociális 
hatósági csoportjánál a magasföldszint 2/a. számú irodájában nyújthatják 
be Milácsekné Keve Ágnes ügyintézőnél.

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 11:30; 13:00 – 16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 – 11:30; 13:00 – 16:00

Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Kérem éljenek a lehetőséggel.
Herczeg Zsolt
polgármester

Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is 
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 
2019- ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentke-
zési határideje 2019.szeptember 13. péntek.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyv-
vezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. 
A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendezvény 
keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután. 
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075

 Bordács László

Felhívás

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő 
– testületének 21/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelete alapján az idei 
évtől kezdve a nevelési év és tanévkezdés megkönnyítése érdekében évi 
egy alkalommal rendkívüli települési támogatásra jogosult a Mezőtúron 
legalább 2 éve bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tar-
tózkodó
• bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek
• az általános iskola, vagy középfokú oktatási intézményben nappali tago-
zaton 18. életév betöltéséig tanulmányokat folytató tanuló jogán a szülő, 
vagy más törvényes képviselő,
• a támogatásra jogosult évi egy alkalommal a Mezőtúron legalább 2 éve 
bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt tartózkodó, közép-
fokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató 
tanuló is – saját jogán – ha 18. életévét tárgyévben tölti be.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogán 
5.000 forint, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 
gyermek jogán 8.000 forint összegű ellátás jár gyermekenként. A jogosult-
ság jövedelemtől függ, az egy főre jutó jövedelemhatár a gyermeküket 
egyedülállóként nevelő szülőknek 114.000 forint, míg családban élők ese-
tében 85.500 forint. A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemigazolás 
mellett, a bölcsődei, óvodai és iskolalátogatási igazolásokat.
A kérelmeket minden év augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig 
lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Hivatal Hatósági Osztály Szociális 
Hatósági Csoportjánál a magasföldszint 2/a. számú irodájában Milácsekné 
Keve Ágnes és Barta Berta Katalin ügyintézőknél.

A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 11:30; 13:00 – 16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 – 11:30; 13:00 – 16:00

Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00

Kérem éljenek a lehetőséggel!
Herczeg Zsolt
polgármester

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

• 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
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Lakossági tájékoztatás! 

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az arTúr Fesztivál és Túri Vásár 
megrendezésének idején az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az 
alábbi útzárak, valamint terelő utak kerülnek kijelölésre a leírt időtar-
tamban.
Az útzárak időtartama: 
Túri Vásár: 2019. 08. 10. szombat 13:00-tól 2019. 08. 11. vasárnap 
24:00-ig. A Petőfi út a Bajcsy-Zs. úttól a Tulipán útig és a Szolnoki út a 
Tulipán úttól a Szolnoki út-Vásárhelyi P. út Széchenyi út kereszteződé-
sig teljes lezárásra kerül.
A kijelölt terelő utak a lezárás időtartama alatt: 
Széchenyi I. utca, Cs. Wagner J. utca, Puskin út, Bajcsy-Zs. E. út. 
Előre is nagyon köszönjük megértésüket és türelmüket! 

Tisztelettel: 
Bordács László

Pályázat

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár a Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
könyvtáros munkakör 

betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges felada-
tok: tájékoztató és olvasószolgálati munka
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros,
- Könyvtári munkatapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: pénzügyi és számviteli végzettség
Elvárt kompetenciák:
-  Kiváló szintű kommunikációs készség,
- Empátiai, tolerancia,
- Precíz, önálló munkavégzés,
- Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
- Kreativitás,
- Nagy teherbírás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, 
- motivációs levél,
- a végzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata
- felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúri 
Városi Könyvtár címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Szabadság 
tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a  munkakör megnevezését: olvasó-
szolgálati könyvtáros.

A munkakör betölthetőségének időpontja:2019. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenn-
tartja.

„A Túri Fullánkok Nemzetközi Sport & Életmód Fesztivál” idén máso-
dik alkalommal nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az augusztus 
14–től 18-ig megrendezésre kerülő rendezvény alappillére három sport-
ág (vízilabda, strandfoci és strandkézilabda).

A tavalyi év pozitív visszajelzései alapján folytatjuk, amit elkezdtünk: szak-
mai előadások, interaktív programok, élménybeszámolók, sportbemuta-
tók, koncertek, kulináris élvezetek. Minden programelemünk végigkíséri 
az érdeklődőket 5 napon keresztül.
Szakmai előadásaink, élménybeszámolóink és sportbemutatóink délelőtt 
és délután kerülnek megrendezésre. Nemcsak oktató jellegű (gyakorlati) 
előadásokkal készülünk, hanem videózással egybekötött élménybeszámo-
lókat hallhatunk majd első kézből, valamint egy külön sátorban bemutató 
jellegű edzéseken is részt vehetünk.
Koncertjeink két helyszínen is várják majd a kikapcsolódni vágyókat: egy 
kisebb színpad, akusztikus-utcazene hangulattal, gasztronómiai udvarral 
körbevéve, a nagyszínpadon pedig a koncertek mellett vetítések, kertmozi 
jellegű programok várják az érdeklődőket.
Számunkra minden téren fontos a minőség, így olyan tapasztalt, világhírű 
sportolókat és szakembereket hívtunk le eseményünkre többek között, 
mint
•Kis Gábor olimpiai bajnok center,
•Zikvo Gocic – a szolnoki férfi vízilabda csapat edzője,
•Horti Gábor sportkommentátor, Juhász György, volt nemzetközi vízilab-
da játékvezető,
•Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok,
•Kásás Zoltán olimpikon, korábbi szövetségi kapitány és segédedző,
•Varga Balázs vegán sporttáplálkozási tanácsadó, és
•Schandl Gábor, az FTC szakosztályainak erőnléti edzője,
és további neves sztársportoló, előadó, akik előadásainkért, 
élménybeszámolóinkért felelősek. Ezek mellett kiállítóink, interaktív prog-
ramjaink egész nap tárt karokkal várják a kalandkeresőket: streetball és 
paintball pályáink is a minőségi kikapcsolódásért felelősek.”
További részletek: turifullankkupa.hu”
 

Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.
szervező

A Túri Fullánkok Nemzetközi Sport & Életmód Fesztivál
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A Szivárvány Népzenei Egyesület 
június 22-én második alkalom-
mal rendezett népművészeti fesz-
tivált, mely a tavalyihoz hasonló-
an a népi hímzés, a népi díszí-
tőművészet, a népzene, a citera-
muzsika, valamint a néptánc 
jegyében igyekezett a mezőtúri 
érdeklődő közönség kedvében 
járni.

A népi hímzés kedvelői, művelői 
Misik Mónika hímző oktató előadá-
sa és azt követően gyakorlati kép-
zés keretében ismerkedhettek a 
békéscsabai szűrhímzéssel a 
Kézműves Házban, igazán stílusos 
környezetben, hiszen a vendég 
hímző csoportok saját hozott mun-
káikból készült kiállítással díszítet-
ték a ház helyiségeit.
Közben dél körül a Közösségi 
Házban kezdtek gyülekezni a cite-
raverseny, fesztivál és minősítés 
résztvevői. A három kategóriában 
– tradicionális, innovatív és unikum 
– meghirde-tett versenyre az ország 
közeli és távoli helyeiről valamint a 
külhoni magyarságot képviselve 
Felvidékről és Erdélyből érkeztek 
az együttesek, szám szerint 14 
zenekar vett részt verseny-zőként a 
fesztiválon, míg a házigazdák, a 
Szivárvány citerazenekar valamint 
a Népzenei Egyesület által patro-
nált Daloló Pacsirták és Túri 
Zsiványok versenyen kívül szere-
peltek.
A verseny három kategóriájáról 
talán nem érdektelen néhány szót 
szólni: A TRADÍCIONÁLIS kategó-
riában a hagyományőrző citeraze-

nélés, a magyar népdalok, népdal-
összeállítások hagyományos mód 
szerint zenélő előadók indulhattak. 
Az INNOVATÍV kate-gória verseny-
zői a népzene szabályait tisztelet-
ben tartó, de a továbbfejlődés útját 
járó, meg-újuló citerazenélés hívei, 
akik a magyar népdalokat feldol-
gozva, harmonizált kísérettel ellát-
va adják elő. Az UNIKUM kategória 
képviselői szabad stílusban, kötet-
len formában, az eddigi műfaji kor-
látokból kilépve zeneileg értékes 
citerazenét játszhatnak, bármilyen 
zenedarabot, a klasszikusoktól a 
filmzenén keresztül a ragtime-ig.
Tizennégy órakor kezdetét vette a 
Szabadság téren a műsor. A citera-
fesztivál résztvevőit Herczeg Zsolt, 
városunk polgármestere köszöntöt-
te, a versenyzőknek jó versenyzést, 
a közön-ségnek jó szórakozást 
kívánva, majd Bodor Márti, a zenés 
délután háziasszonya vette át a 
szót, aki bemutatta a zsűrit.
A versenyzők és versenyművek 
bírálatára felkért szakemberek 
maguk is kiváló citerások: • Berta 
Alexandra, Junior Príma díjas cite-
rás népdalénekes előadóművész, a 
Zeneakadémia Népzene 
Tanszékének óraadó citeratanára, a 
Hagyományok Háza népzenei szak-
előadója, a KÓTA Népzenei 
Szakbizottságának vezetője; • Tóth 
Dorottya népzenész, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen citera és 
népi ének szakon végzett mester-
diplomás népzene tanár;
• Birinyi József, a Filharmónia 
hangszeres szólistája, népzeneku-
tató, népi hangszerkészítő, a citera-
oktatás módszertanának kialakítá-
sában meghatározó oktató, a KÓTA 
Országos Zenekar- és Népdalkör 
Vezetői Képzés vezetője, a KÓTA 
népzenéért felelős társelnöke, a 
Hungarikum Szövetség elnöke, a 
zsűri elnöke.
A versenyző együttesek – kihasz-

nálva, hogy arra jogosult bírálók 
előtt mérkőzhettek meg – többen 
kértek KÓTA térségi és országos 
minősítést is. Ezzel a lehetőséggel 
éltek pacsirtáink és zsiványaink, 
akiket a zsűri országos ARANYPÁVA 
minősítéssel díjazott.
A verseny a kategóriáknak köszön-
hetően igen színes, változatos volt, 
amellett, hogy a színvonalra sem 
lehetett panasz. A zsűrinek nem 
volt könnyű a dolga, erre az is 
bizonyság, hogy másfél óra is majd-
nem kevés volt a döntésre, mely idő 
alatt a Tessedik Néptáncegyüttes 
adott fergeteges műsort, melynek 
viseletváltási, átöltözési szünetei-
ben a verseny egyik kiváló zeneka-
ra, a Pannónia citerazenekar szóra-
koztatta a közönséget.
Végül megszületett a végső sor-
rend, eldőlt, kik kapják a 
Fesztiváldíjakat és a helyezése-ket. 
Tradicionális kategóriában az 1. 
helyezést és a Fesztiváldíjat a 
Hajdúsági Népzenei Együttes 
(Debrecen) nyerte el, 2. helyezett a 

Kerekes Márton citerazenekar 
(Apátfalva) lett, megosztott 3. díjat 
a Szederinda citerazenekar 
(Mélykút) és a debreceni Csavargó 
Banda ka-pott.
Az innovatív kategória megosztott 
1. díját a Tarpáról érkezett 
Figemadár citerazenekar és a bala-
tonkenesei Pannónia citerazenekar 
kapta meg, a Fesztiváldíjat a 
Figemadár vihette haza. Második 
helyezést ért el a kecskeméti 
Vadhajtás citerazenekar, harmadik 
lett a felvidéki Nagykaposról érke-

zett Fabotó citerazenekar.
Az unikum kategória 1. díját és 
Fesztiváldíját a két kategóriában is 
induló Pannónia ze-nekar nyerte el, 
a második díjat a Kisteleki citeraze-
nekar érte el.
Mezőtúr Város különdíját, egy gyö-
nyörű kerámia tányért az Erdélyből 
érkezett  Székelyszentmihályi cite-

razenekar kapta meg.
Sőrés Erzsébet Hedvig, citerás és a 
hímzőkör egyik nagyon kreatív 
tagja is felajánlott egy különdíjat, 
egy citerázó leányt ábrázoló textil-
szobrot, melyet a zsűri a Daloló 
Pacsirták és Túri Zsiványok részére 
ítélt meg.
Senki sem tért haza üres kézzel, 
hiszen valamennyi fellépő együttes 
emléklapot és mé-zeskalácsos mes-
terünk, Kovácsné Kálnai Róz által 
alkotott nagyon szép ajándékot 
vehetett át az egyesület elnökétől, 
Bíróné Sáfár Anikótól.
Az esemény a Szabadság téren a 
fellépők és a közönség felszaba-
dult, közös éneklésével zárult. Szép 
közösségi élmény volt, reméljük, 
jövőre is találkozunk!
A fesztivál megvalósítását támogat-
ta: 
- Mezőtúr Város Önkormányzata, 
- a Nemzeti Kulturális Alap, 
- az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. 

Rendező: 
Mezőtúri Szivárvány Népzenei 
Egyesület.

Cs.I.

Népművészeti Fesztivál – immár másodszor

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:
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

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:

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
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Egyfajta XXI. századi meseként is 
felfogható a mezőtúri East Fest 
eddigi története: 
Az alföldi kisvárosban megrende-
zett fesztivál, ami mindössze 
néhány év leforgása alatt az ország 
legnagyobb könnyűzenei fesztivál-
jai közé emelkedett. A rendezvény, 
amit a látogatók évről évre közösen 
építgetnek a szervezőkkel, és így ők 
is részeseivé válnak az East Fest 
sikertörténetének.
Méghozzá évről évre egyre többen! 
Hiszen a 2012-ben még mindössze 
ötezer fesztiválozót számláló ren-
dezvény 2017-ben már átlépte az 
ötvenezres látogatószámot. 
Szinte példátlan, hogy egy fesztivál-
nak önszerveződő rajongói klubja 
alakuljon. Az East Fest ilyen rajon-
gói klubokkal is büszkélkedhet, 
melyek közül a legnagyobb, az 
„East Fest Mezőtúr Aranyköpések” 
elnevezésű, több mint 10 000(!) 
taggal rendelkezik.
A fesztivál helyszínéül választott 
terület is igencsak a látogatók szívé-

hez nőtt az évek alatt: A gyönyörű, 
árnyékos liget tele több évtizedes 
fákkal. A hatalmas, zöld, füves 
terek. A tiszta, gondozott, barátsá-
gos, retró strand. Túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy a fesztivál helyszí-
ne már önmagában is rabul ejti a 
látogatót.
Nem mellékes tény, hogy az East 
Fest bérlet ára magában foglalja a 
kempingezés és a strandhasználat 
díját is. A fesztiválozók már kedden 
beköltözhetnek az immáron ötna-
posra duzzadt rendezvényre és 
egyfajta nyaralásként élvezhetik 
Mezőtúr és az East Fest vendégsze-
retetét.
Mindehhez jön a magyar könnyű-
zenei élet krémje, a kimagasló 
minőségű színpadtechnika, a fesz-
tivál idejére Mezőtúrra költöző, 
sajátos hangulatú építmények soka-
sága és a már-már meghökkentően 
alacsony árak. 
Talán így lehetne a legjobban leírni 
Kelet-Magyarország legdinamiku-
sabban fejlődő rendezvényét, az 

East Festet.
Hogy mi várható 2019-ben?
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Mezőtúri Városi Strandon és a mel-
lette lévő hatalmas ligetben, gyö-
nyörű, parkos környezetben talál-
kozhatnak a fesztiválozók a magyar 
könnyűzenei élet élvonalbeli elő-
adóival összesen hét zenei helyszí-
nen. A több mint száz hazai előadót 
felsorakoztató zenei kínálatban 
olyan előadók szerepelnek, mint a 
Tankcsapda, Halott Pénz, Rúzsa 
Magdi, Punnany Massif, Kowalsky 
meg a Vega vagy a Vad Fruttik. Sőt, 
igazi kuriózumként az East Fest 
bekerült azon kevés fesztiválok 
közé, akiknek a meghívását elfo-
gadta a Subscribe zenekar, akik 
több év kihagyás után mindössze 
négy hazai fesztiválon fognak fel-
lépni.
A hazai előadók mellett 2019-ben 
két nemzetközi sztárvendég is tisz-
teletét teszi Mezőtúron. 
Csütörtökön éjszaka számos euró-
pai fesztivál színpada után 
AronChupa és Little Sis Nora állnak 
az East Fest nagyszínpadára. 
Szombaton pedig a világ legismer-
tebb DJ ranglistájának, a DJ Mag 
TOP 100-as listájának 12. helyén 
álló R3HAB Magyarországon elő-
ször, az East Festen mutatja be 
„Live” elnevezésű speciális elemek-
kel és multimédia show-val kísért 
produkcióját. Hatalmas megtisztel-
tetés hogy olyan fesztiválok mellett, 
mint az EDC - Las Vegas vagy a 

Tomorrowland, idén a mezőtúri 
East Fest is szerepelhet a turnéállo-
másai között.
A zenei programok előtt természe-
tesen napközben sem kell unatkoz-
ni, hiszen a strand mellett rengeteg 
sportolási lehetőség, változatos 
játékok, Civil Falu, stand up és 
egyéb előadások teszik tartalmassá 
a bulit megelőző órákat.
Miért pont East Fest?
Mind a bérlet, étel vagy ital árak, 
mind az egyéb szolgáltatások terén 
az East Fest a mai magyar realitás 
talaján fog maradni. Ez azt jelenti, 
hogy egy korsó sör továbbra is 
négyszáz forintos áron lesz kapha-
tó és ezer forint alatti összegből jól 
tud majd lakni a buliban megfáradt, 
éhes fesztiválozó.  Ugyanakkor 
akár program felhozatal, akár a ren-
dezvény nyújtotta szolgáltatások 
tekintetében kiemelkedő színvonal 
nyújtására törekednek a szervezők. 
Kompromisszumok nélkül!
Alapvető cél, hogy az East Fest 
kapuin belépve egy olyan kis világ-
ba érkezzenek a látogatók, ami tel-
jes kikapcsolódást nyújt arra a 
néhány napra és ahonnan azzal a 
kellemes érzéssel térhetnek majd 
haza, hogy a lehető legtöbbet kap-
ták a pénzükért.
A fesztivál bérlet magában foglalja 
a kedd-szerda-csütörtök-péntek-
szombati napokra való belépést, 
valamint az ingyenes strandhaszná-
latot és kempingezést.

East Fest Event Kft.

EAST FEST MEZŐTÚR

A május a kirándulások hónapja az 
iskolákban. Mi is kirándultunk de 
már nem a tanítványaink program-
ját szerveztük meg hanem a saját 
érdeklődésünk vitt bennünket erre 
a tartalmas útra.A csoport vezetője 
és idegen vezetője Vida Anna nép-
művelő-könyvtáros, aki ugyan már 
Túrkevén él de pályája elején 
Mezőtúrhoz kötődött. Nagyon jól 
ismeri Magyarországnak ezt a táj-
egységét és baráti felajánlásként 
kalauzolt el bennünket a Szatmár_
Beregi síkság ismert és kevésbé 
ismert kisfalvaiba. Anna kiváló 
vezetőként megmutatott nekünk 
szinte mindent amit a kiránduló 
közösség nevében most is hálásan 
köszönünk. Ha röviden szeretném 
összefoglalni úgy jellemezhetném e 
két nap tartalmi részét , egy irodal-
mi, történelmi és gasztronómiai 
utazáson vettünk részt.

Hogy mit is láttunk ? Röviden leírni 
szinte lehetetlen ezért csak említés-
ként azokról a kis falvakról, emlék-
helyekről amit sikerült megismer-
nünk.

Első nap Vaján a Vay család fel-
újított reneszánsz várkastélyát, 
majd Vásárosnaményban a Beregi 
Múzeumot, Tákoson a paticsfalú 
templomot, Csarodán a kis templo-
mot és annak gyönyörű freskóit 
néztük meg. Beregdarócon egy 
népi iparművész alkotásait , hímzé-
seit néztük meg és kedves vendég-
szeretetét kaptuk.Szállásunk 
Túristvándiban volt ahol a gyönyö-
rű környezet mindenkit lenyűgö-
zött.Vacsorára helyi különlegessé-
geket tálaltak vendéglátóink.
Másnap Szatmárcseke Kölcsey sír-
helyének felkeresése, Tiszacsécsén 
a Móricz emlékház valamint a 
Varga Imre által készített Móricz 

szobor megnézése következett. A 
tündérkert parkban lelkünket is 
megérintő sétát tettünk ahol Móricz 
zsoltárait hallgathattuk zenei alá-
festéssel.
Tiszacsécse után e térség gyöngy-
szemeit, a gyönyörű kis templomo-
kat kerestük fel. Jártunk Sonkádon, 
Kisszekeresen, Nagyszeke-
resen,Nagygécen, Csenge-simán. 
Kirándulásunkat a nyírbátori, 15. 
században Bátori István által építe-
tett református templomban zártuk.
Kellemes és igen tartalmas két 
napot töltöttünk együtt melynek 
köl tségeihez Mezőtúr 
Önkormányzata egy pályázatnak 
köszönhetően hozzájárult.

Mezőtúr. 2019. június 21.

Juhászné Szigeti Erzsébet
klub-vezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei barangolásunk a Nyugdíjas Pedagógus Klubbal
Felhívás

50 éves osztálytalálkozóra

Szeretettel várjuk azokat, akik 
1969-ben végeztek a Kossuth Téri 
Általábos Iskola A osztályában 
(osztályfőnök :Török László).
Szeptember 7-én szombaton 10 
órakor tartandó ünnepségünkre 
várjuk a volt osztálytársakat.

A találkozó és ebéd helyszíne : 
Gyöngyhalász Étterem.

Várjuk a jelentkezőket a
 0630 482 62 28-as 

telefonszámon.
Sólyom András
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Tisztelt Érdeklődők!

 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.   

       Bordács László, ügyvezető

Kövessen minket a facebookon is:
 www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr 
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A Körúti Színház jóvoltából júni-
us elején Szilágyi László Zsákba-
macska című zenés vígjátéka 
érkezett Mezőtúrra.
A társulat előadását ismét teltház 
fogadta. A darab alatt végig követ-
hettük, hogy Kovács Sári, a vidéki 
lány hogyan szelídíti meg a rendít-
hetetlen „machó-t”. A vastaps ezút-
tal sem maradt el az előadás végén. 
A darabban ezúttal is haza pályán 
köszönthettük városunk büszkesé-
gét Mérai Katát.
Mezőtúr Város Önkormányzata és a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. egy kisebb ajándékkal 
köszönte meg a társulatnak az 
elmúlt 4 előadást, amellyel megör-
vendeztették a mezőtúri közönsé-

get.
Az önkormányzat egyik nyertes 
pályázatának keretében a Városi 
Színházterem felújításra kerül, ezt 
követően az épület kettős funkció-
val fog rendelkezni. Helyet ad majd 
színházi és egyéb kulturális műso-
roknak és alkalmas lesz mozifilmek 
vetítésére is. A felújítás után többek 
között megújul a nézőtér, a hang- 
és fénytechnika, a színpad, a füg-
gönyrendszer.
A Közösségi Ház és a Körúti 
Színház jó kapcsolata megmarad és 
a projekt lezárását követően vissza-
várjuk a társulatot.

Bodor Márti

Várunk vissza Körúti Színház

A Városi Színházterem június 
6-án ismét egy színvonalas ese-
ménynek adott otthont.
A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából Tartsd magad, 
Nemzetem címmel dalokat és rock-
opera részleteket hallhattunk 
három méltán elismert előadó tol-
mácsolásában. Vadkerti Imre, 
Derzsi György és Kovács Koppány 
Felvidéki énekesek jártak városunk-
ban és énekeltek a magyarságról, 
hazáról. 
A Három királyok formáció tagjai, 

mind más területről érkeztek, 
Derzsi György színművész, 
operetténekes, rendező, Vadkerti 
Imre a Kormorán Együttes énekese 
és Kovács Koppány a Rómeó Vérzik 
zenekar frontembere. 
Az est végén a közönség vissza 
tapssal és hálával köszönte meg a 
hangulatot, amelyet a művészek 
megosztottak velünk. Bízunk 
abban, hogy a formációt köszönt-
hetjük még városunkban.

Bodor Márti

Tartsd magad, Nemzetem!

Néhány meleg júniusi délután fura 
lények szállták meg a városi könyv-
tár gyermekkönyvtárát. A Karcagi 
SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
elektrotechnikus képzésén tanuló 

diákjai és oktatóik a Rafi Hungária 
Kft.-től legórobotokat hoztak hoz-

zánk és mutatták be azokat az álta-
lános iskolás gyerekeknek. 
Kipróbálhatták a céllövő robotot, 
amit telefonnal irányítottak; a hor-
gászós robotot, amit joystickkal 
navigáltak; egyensúlyozó robotot, 
targonca robotot tanulmányozhat-
tak. Láttak Tesla gömböt, és for-
raszthattak maguknak egy apróbb 
áramkört is. Mini megújuló ener-
giaforrásokkal játszottak: „nap- és 
szélerőművel”.
Akik végigpróbálták a „játékokat”, 
azok robotos mesét hallgattak és 
megfékezték a Robotok lázadását a 
könyvtár egyik Kalandos küldetés 
című sorozatának kötetében. 
Igaz, hogy nagyon meleg volt, de a 
gyerekek sok élménnyel gazdagon 
hagyták el a könyvtárat.
Köszönjük szépen a telekis diákok-
nak és tanáraiknak a türelmes 
magyarázatokat, érdekes ismerete-
ket.

A könyvtárosok

Robotok a könyvtárban

Érettségi, nyelvvizsga, ballagás, 
filmforgatás… Első ránézésre 
ebben a felsorolásban az utolsó 
szó kilóg a sorból, viszont nekem 
mégis így teltek az utolsó heteim 
a gimnáziumi éveimből.  

Kiskorom óta foglalkoztat a TV, a 
film világa. Mindig is érdekelt, hogy 
a vászonra milyen munkálatok 
során kerülnek fel misztikus, óriási, 
lézerszemű lények. Nem meglepő, 
ha lány létemre a sminkes paletták 
színkavalkádja és a sminkelés is 
vonz. Viszont valamilyen megma-
gyarázhatatlan módon engem nem 
a virágos, gyönyörű, nőies, csillogó 
sminkek varázsolnak el, hanem 
sokkal inkább a véres, sebes, törött 
orrú, véraláfutásos maszkok.  
Ez a furcsa hobbi is a Telekinek 
köszönhető. Sok éves hagyomány 
az iskolánkban az EDÜ-n való rész-
vétel. Ez egy művészeti fesztivál, 
ahol mindenféle produkcióval 
indulhatnak diákok. A filmkészítés 
is a kategóriák között szerepelt, így 
összefogtunk, és megalkottunk egy 
nagyon mély tartalommal bíró fil-
met. Ebben a „műben” nekem a 
sminkes szerep jutott. A téma az 
internetes zaklatás volt, és azon cél-
ból, hogy én is ki tudjak bontakoz-
ni, belecsempésztünk a filmbe egy 
„kis érvágós” jelenetet. Ettől a pilla-
nattól kezdve magával ragadott az a 
bizonyos maszkmesteri ár. 
A napjaim jó része extrém sminkek 
után kutatva zajlott. És ez a mai 
napig sem változott. Rengeteget ki 
is próbáltam saját magamon, vagy 
épp az öcsémen, akiben ez a folya-
mat elég mély nyomot hagyott,  
negatív értelemben. Ugyanis (mint 
utóbb kiderült) rosszul van a vér-
től….nos, ez nem túl szerencsés, ha 
épp egy üvegszilánkokkal teletűz-
delt, vérben úszó makeupot készí-
tek el a kezén. A szabadidőm nagy 
részét monoklival a szemem alatt, 
sérülésnyomokkal a lábamon, vagy 
épp felvágott erekkel töltöttem és 
töltöm. A szüleim már teljesen 
immunissá váltak arra, ha a kislá-
nyuk például „törött orral” ül le 
közéjük vacsorázni. 
Ezeket a maszkokat meg is örökítet-
tem, sokszor feltöltöttem a közös-
ségi oldalamra. 
Egyszer érkezett egy üzenet, misze-

rint a közeljövőben készül egy kis-
játékfilm, és sminkesre lenne szük-
ség. Először örömömben ugrálni 
kezdtem, pedig valójában még ki 
sem választottak a feladatra. Majd 
próbáltam felnőtt módjára viselked-
ni, és elküldtem a kreálmányaim a 
rendezőnek, aki rábólintott, és 
megbízott a munkával. 
4 nap Szentendrén, a kulisszák 
mögött, valódi színészekkel, fény-
nyel, hangmérnökökkel, és velem 
mint „maszkmester”. Minden, ami-
ről kislánykoromban csak álmodni 
mertem. A Tekintetek című kisjá-
tékfilm Kucsera Ferenc szentendrei 
plébános vértanú utolsó napjait ele-
veníti fel. A főszereplő rengeteg 
megpróbáltatáson megy keresztül, 
mégsem árulja el, „ki húzta meg a 
harangot”. Elrabolták, vallatták, 
volt, hogy meg is verték. Ezeknek a 
nyomait készítettem el a 4 nap alatt. 
Monokli a szem alatt, felszakadt 
száj, és egy kézfej, amelyen látszó-
dik, hogy korábban kalapáccsal 
bántalmazták.  Ezeket a sminkeket 
egy forgatási napon körülbelül 7-8-
szor készítettem el, frissítettem fel. 
Nagyon fontos volt amellett, hogy 
élethű legyen, az is, hogy minden 
alkalommal mikor újraalkottam, 
ugyanúgy nézzen ki, mint a koráb-
bi alkalmakkor. Emellett „alap” 
sminket is csináltam. Arckorrigálás, 
szakállfestés, púderezés. Minden 
percét élveztem. A stáb rendkívül 
segítőkész és türelmes volt, ugyan-
is egy összetettebb smink elkészíté-
se körülbelül 20 percet vett igény-
be. A színészek egyenlő félnek 
tekintettek engem, ami megkönnyí-
tette a munkám. Sokszor megvic-
celtek azzal, hogy fáj nekik, amit 
csinálok, például mikor a waxot 
(műbőrt) vágtam, hogy kialakítsam 
a felrepedt szájat, majd bekentem 
művérrel. A színész, aki Kucsera 
Ferenc alakját eleveníti fel, a 
Martfűi rém című film egyik fősze-
replője. A sikerfilmben való szerep-
lése ellenére rendkívül szerény, vic-
ces, és alázatos a munkája iránt. 
Hálás vagyok, hogy életem első 
munkáját egy ilyen szuper stábbal 
készíthettem el. Ezenkívül hálás 
vagyok az osztályfőnökömnek, 
tanáraimnak, hogy érdeklődve 
figyelték az eseményeket, és támo-
gattak ebben IS.
A Tekintetek című kisjátékfilm 
bemutatója 2019 őszén várható. 
Javaslom mindenkinek a megtekin-
tését. 

Bán Zsófia
lassanex12. A, Teleki

„Véresen” komoly napok



 8 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2019. július 5.

A Mezőtúri Horgász Egyesület 
Pünkösd Kupát rendezett 2019. 
június 9-én a Ligeti Tónál.
Eredmények:
1.hely: Baranyi Attila, Cseh Tamás 
10,65 kg
2.hely: Vékony Patrik, Csikós Attila 
6,04 kg
3.hely: Malavolti Marcell, Malavolti 
Andrea 5,30 kg
4.hely: Ifj. Balog Lajos, Csató 
Sándor 4,07 kg
5.hely: Malavolti Ricardo, Malavolti 
Claudio 3,48 kg
6.hely: Tar Ákos, Tar László 3,31 kg
7.hely: Pál Levente, Ádám János 
3,28kg
8.hely: Orbán Csilla, Krecsko László 
2,81 kg
9.hely: Halász Lilla, Veres Imre 2,40 
kg
10.hely: Debreceni János, Balogh 
István 2,39 kg
11.hely: Busi Napsugár, Rudolf 
Barbara 1,62 kg
12.hely: Czihat Dániel, Czihat 
Róbert 1,53 kg
13.hely: Balog Roland, Balog Lajos 
1.25 kg
14.hely: Ifj. Takács Zsolt, Takács 
Zsolt 1,13 kg
15.hely: Busi Lilla, Busi Sándorné 
1,05 kg
16.hely: Ifj. Busi Adrián, Busi 
Adrián
Össz fogás: 50,04 kg
Össz létszám: 32 fő
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Pinki Horgász 
és Kisállateledel Bolt, Krecsko 
László, Buzafi József, Koós Ferenc 
Kefe, Kiss Georgina, Mezőtúr és 
Vidéke.

Pünkösd Kupa

A Mezőtúri Horgász Egyesület 
Gyerekversenyt tartott 2019.júni-
us 23-án a Ligeti Tónál.
Eredmények:
1.hely: Debreceni János 7,95 kg
2.hely: Fási József 7,42 kg
3.hely: Gómány István 5,11 kg
4.hely: Király Olivér 3,61 kg
5.hely: Török Iván 1,43 kg
Össz induló: 5 fő
Össz fogás: 25,52 kg

Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Pinki Horgász 
és Kisállateledel Bolt, Kiss Georgina.

Gyerekverseny

A Mezőtúri Horgász Egyesület a 
X.Balázs Árpád Emlékverseny 
2019. június 30-án rendezte meg.

Eremények:
1.hely: Takács Attila, Roszik Zoltán 
102,69 kg
2.hely: Kézsmárki Attila, Pap István 
101,76 kg
3.hely: Csató Sándor, Hajdú Róbert 
Pinki 100,54 kg
4.hely: Ifj. Blaha József, Blaha 
József 64,83 kg
5.hely: Veres Imre, Balaskó László 
60,40 kg
6.hely: Gulyás Bence, Gulyás 
Sándor 44,44 kg
7.hely: Ifj.Derecskei Sándor, 

Derecskei Sándor 43,20 kg
8.hely: Legeza György, Bámer 
László 42,19 kg
9.hely: Dóra Lajosné, Krecskó 
László 38,62 kg
10.hely: Fadgyas Gábor, Fadgyas 
Antal 30,39 kg
11.hely: Murányi Bálint, Láposi 
Zoltán 26,95 kg
12.hely: Cseh Tamás, Kozák Csaba 
24,40 kg
13.hely: Katona László, Juszku 
István 22,63 kg
14.hely: Fekete Dávid, Fekete Lajos 
22,14kg
15.hely: Csató Gulliver Gábor, 
Herceg Lajos 21,53 kg.
16.hely: Igriczi Dávid, Igriczi 
Sándor 20,41 kg
17.hely: Takács Dóra, Bartos Péter 
18,60 kg
18.hely: Szűcs Zoltán, Dóczi Csaba 
16,99 kg
19.hely: Csipes József, Hummer 
Antal 13,58 kg

20.hely: Ifj. Hodos Sándor, Hodos 
Marcell 11,32 kg
21.hely: Hodos Sándor, Hodos 
Sándorné 9,78 kg
22.hely: Patkós Imre Tejföl, Ifj. 
Patkós Imre Tejföl 9,67 kg
23.hely: Blaha Ferenc, Szűcs Tamás 
7,79 kg
24.hely: Kádárné Évi, Földesi 
Ferenc 4,50 kg
25.hely: Farkas Norbert, Tóth Lajos 
3,17 kg
26.hely: Nádházi Gábor, Ifj. 
Nádházi Gábor 2,66 kg
27.hely: Aranyi Sándor, Sziget 1,46 
kg
Össz fogás: 866,64 kg.
Össz létszám: 54 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Pinki Horgász 
és Kisállateledel Bolt, East Fest 
Event Kft. Köszönjük a finom 
vacsorát: Gugyel Sándor.

Balázs Árpád Emlékverseny
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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. júliusá-
ban történtek kerültek az időuta-
zásos rovatba.   
30 éve – 1989 .július elején – azt 
olvashatták a Szolnok Megyei 
Néplap olvasói, hogy olcsó és egy-
szerű bakdaru-családot fejlesztet-
tek ki a GATE Mezőtúri Főiskolai 
Karának tanüzemében. A darab-
áruk rakodásában és a különféle 
gépgyártó munkákban alkalmazha-
tó gép stabil és mobil kivitelben 
készül, teherbírása 1-1,6-3,2 tonna, 
emelési magassága 2, 3, 4 és 6 
méter. A különböző műhelyekben 
jól használható eszköz a kellő mun-
kavédelmi minősítéssel rendelke-
zik. A Mega és Vega bakdaru nevet 
viselő „család” jelentős népgazda-
sági hiányt pótol sorozatgyártásá-
val. A tanüzem az Agrokeren, a 
TszKer-en, a Magéven keresztül, és 
saját értékesítésben is árulja a hasz-
nos gépeket. (Íme, egy újabb 
bizonysága annak, hogy a főiskolán 
milyen kiváló szakemberek dolgoz-
tak, akiknek nem kellett a szom-
szédba menni a jó ötletek megvaló-
sításáért.) 
25 éve - 1994. július közepén - az Új 
Néplap arról írt, hogy megyeszerte 
komoly gond a kórházi hulladékok 
környezetkímélő megsemmisítése. 
A Közép-Tiszavidéki Környezet-
védelmi Felügyelőség véleménye 
szerint Szolnokon, a városi kórházi 
hulladékégetés az előírásoknak 
megfelelően nem biztosított. Az 
illetékesek ugyan a Hetényi kórház-
nak 40 millió forintos támogatást 
kilátásba helyeztek, ehhez azonban 
még további negyven-negyvenöt 
millió forintra lenne szükség. Ez a 
pénz egy olyan kórházi 
hulladékégetőmű létesítését tenné 
lehetővé, amely a város mindhárom 
intézetének a hulladékát képes 
lenne megsemmisíteni úgy, hogy az 
nem szennyezné a levegőt, rend-
szere megszűrné a káros füstgázo-
kat, tehát a környezetre veszélyte-
len lenne. Ami a többi kórházat, 
egészségügyi intézményt érinti: a 
jászberényi Erzsébet Kórházban, 
Mezőtúron és Karcagon kisebb hul-
ladékégető művek üzemelnek, 
ezek azonban jórészt korszerűtle-

nek. A túri városban - szólt a hely-
zetjelentés - napirenden van egy 
hulladékártalmatlanító létesítése, 
illetve lerakóhely kialakítása, csak-
hogy ez a terv a lakosság körében 
meglehetős viharokat vált ki. 
Félnek attól, hogy káros szennyező-
dés éri a lakókörnyezetet, noha a 
létesítmény helyét a település 
peremkerületében, lakóépületektől 
távol jelölték ki. A témában más 
kezdeményezés is született, magán-
vállalkozásban egy betéti társaság 
kíván egy égetőművet beruházni, 
amely a jelek szerint korszerű esz-
közökkel biztosítaná a veszélyes 
hulladékok megsemmisítését. A jel-
zés szerint azonban a vállalkozás 
tervének megvalósításához - nem 
tudni mi okból? - a városi önkor-
mányzat eddig nem járult hozzá. 
20 éve – 1999. július második hét-
végéjén - Mezőtúr nagyon erős 
vihart élt át, a város több részén, 
szombaton órákra megszűnt az 
áramszolgáltatás. Először délután 
négy óra tájban kezdődött az 
égzengés, és az orkán erejű szél 
kíséretében kisebb 
felhőszakadásnak is megfelelő eső 
zúdult a városra. Nyomát az útszéli 
fák letört ágai, megfeküdt gabona-
vetések és az áramszünet jelezték. 
Volt olyan körzete a városnak, ahol 
csak két-két és fél óra múlva tudták 
a hibát elhárítani. Bár az áramszol-
gáltató a nyilatkozattól vezérigaz-
gatói utasításra hivatkozva elzárkó-
zott, az Új Néplap megtudta, dél-
után öt órától egészen éjszakáig 
nagyon sok hibabejelentés érkezett 
hozzájuk. A tűzoltóságtól kapott 
tájékoztatás szerint nekik is akadt 
dolguk bőven. Mezőhéken lakóhá-
zak környékéről szivattyúzták el a 
vizet, Mezőtúron pedig a szolnoki-
ak segítségével egy épületről a 
rádőlt nyárfát emelték le. Még 
vasárnap is érkezett bejelentés: egy 
kettéhasadt eperfát kellett eltakarí-
taniuk. A városgondnokság dolgo-
zói pedig az utakra hullott ágakat 
távolították el. Szintén júliusi hír 
volt - ennek ellentettje - vízhiányra 
következett be Mezőtúron, amire 
évek óta nem volt példa a települé-
sen. A vízcsapokból az addigi meny-
nyiség töredéke folyt csak, jelentős 
nyomáscsökkenést lehetett észlel-
ni. Herczeg Zsolt, a Mezőtúr és 
Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 
akkori ügyvezetője az Új Néplap 
kérdésére elmondta, nem műszaki 
hiba történt, hanem egész egysze-
rűen elfogyott a tározókból a víz. 

Amikor a kritikus szint alá csök-
kent az innivaló mennyisége, akkor 
munkatársai a tolózárak áteresztő-
képességének csökkentésével vet-
ték a szokásos alá a víznyomást, s 
ezzel együtt a kibocsátandó meny-
nyiséget. Egyelőre nem tervezik, 
hogy locsolási tilalmat indítványoz-
nak a város vezetőinek, de ha a 
nagy meleg tartós lesz, sor kerülhet 
erre is. Jelenleg azon dolgoznak, 
hogy tartalékkutakat üzemeljenek 
be, hogy a vízmű kapacitását növel-
ni tudják.
15 éve - 2004. július 6-án - A víz 
után tűz adott okot beszédtémára 
Mezőtúron, miután teljesen leégett 
a Szabadság mozi épülete. A film-
színház felújítás alatt állt, a jövő 
hónap végén akarták átadni. A tűz-
esetről 14 óra 38 perckor kapta a 
bejelentést a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatóság, a tűzoltóság az 
ötös skálán hármas fokozatú riasz-
tást rendelt el. A helyieken kívül 
Szolnokról, Szarvasról és Karcagról 
érkeztek a helyszínre lánglovagok, 
akik hét vízsugárral oltották a lán-
gokat. A tűz a 15x30 méteres tető-
szerkezetet teljesen elpusztította, 
ráadásul a födém nagy része is 
beszakadt. Draskovits Dénes pol-
gármester ennek kapcsán az Új 
Néplappal közölte: az épületet 
tavaly ősszel bérbe adták egy mező-
túri származású budapesti férfinak. 
A városvezető úgy tudja, az épület-
ben senki sem dolgozott, zárva és 
áramtalanítva volt. A bérlő a mozit 
felújíttatta, benne multiplex rend-
szerű, közel 300 férőhelyes film-
színházat akart létrehozni. 
Egyébként képviselő-testületi dön-
tés volt róla, hogy el is adják az 
épületet a bérlőnek, a polgármester 
már alá is írta a szerződést. A tűz 
azért is számított veszélyesnek, 
mert a mozi közvetlen szomszédsá-
gában veszélyeztette a kereskedel-
mi iskola műemlék épületét. 
10 éve – A mezőtúri vasútállomá-
son látható sínautó történetét tárta 
az olvasók elé 2009. júliusában az 
Új Néplap.  Mint írta, Molnár 
Sándor lakatosmester, a mezőtúri 
Lokomotív Vasutas Nyugdíjasklub 
vezetője, 2004-ben látta meg a 
Warszawát egy géptelep udvarán 
félredobva, deformáltan. Két évbe 
telt, mire sikerült megszerezni a 
járművet, s körülbelül ugyanennyi 
időbe, hogy a nyugdíjasklub, 
Molnár Sándor irányításával, telje-
sen fel is újítsa. A munkával a 
mezőtúri vasútállomás építésének 

és a Mezőtúr-Arad vasútvonal meg-
nyitásának százötvenedik évfordu-
lójára, 2008 őszére készültek el. 
Azóta egy letűnt időszak tanúja-
ként álldogál „fogadva” a Mezőtúrra 
vasúton érkezőket. A speciális 
Warszawából az 1960-as évek 
végén huszonkét darabot hoztak be 
Magyarországra. Motorjának volt 
étvágya, több mint húsz liter üzem-
anyagot fogyasztott száz kilométe-
ren, és fénykorában óránkénti hat-
van kilométeres végsebességgel 
haladt. 
Mezőtúron több mint tíz esztendeje 
fogalmazódott meg először, hogy jó 
lenne a vasútállomást valamilyen 
régi járművel dekorálni. A gondolat 
gazdája először gőzmozdonyt sze-
retett volna kiállítani közszemlére, 
de a kiszemelt példányt nem adta 
oda a MÁV.
5 éve - Egy rangos kiállítás megnyi-
tójáról tudósított a Mezőtúr és 
Vidéke újság. A szegedi Szög-Art 
Művészeti Egyesület kiállítása nyílt 
meg a Városi Galériában 2014. júli-
us 5-én. Az eseményen Batta Attila 
Viktor, Mezőtúr város alpolgármes-
tere köszöntötte a jelenlévőket. 
Mondandójában hangsúlyozta, 
hogy Mezőtúr város önkormányza-
ta mindig megkülönböztetett figyel-
met fordít a művészetek támogatá-
sára és ismét egy nagyon színvona-
las kiállításnak ad helyet a Városi 
Galéria. Ezt követően a kiállítást 
Gonda-Szántó Ágota művészeti 
menedzser nyitotta meg, aki az 
egyesület alakulásáról, tevekénysé-
géről és az alkotásokról is beszélt. 
A Szög-Art Művészeti Egyesület 
1991-ben, elsősorban szegedi vagy 
Szeged környékéhez kötődő képző-
művészekből alakult. Szobrászok, 
festőművészek, grafikusok, üveg-
tervezők és iparművészek is tevé-
kenykednek a csoportban. Az alko-
tók tagjainak munkáira műfaji és 
technikai változatosság jellemző. A 
Szög-Art mezőtúri tárlatán a kis-
plasztikától kezdve a festészeten át 
a modern grafikáig kaphatott ízelí-
tőt a látogató, az elhunyt művésze-
ket is képviselik alkotásaik a kiállí-
táson. Az eseményen közreműköd-
tek a Bárdos Lajos Művészeti Iskola 
növendékei emelve az megnyitó 
meghittségét.

A Visszapillantó a Szolnok Megyei 
Néplap, illetve az Új Néplap és 
lapunk szemlézése nyomán 
készült. 

Lazányi József

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
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2019. június 19 - 22. között a kecs-
keméti uszodában került megren-
dezésre a LXIII. Országos Serdülő 
Bajnokság. A rangos eseményen, 
mely egyben Open verseny is volt, 
81 egyesület 479 versenyzője vett 
részt.

A négynapos megmérettetésen, 
szakosztályunkat egyetlen verseny-
ző képviselte a mezőtúri Invictus 
Úszó és Vízilabda SC.-ből. 
Legemlékezetesebb pillanatai 
között elsőként említem meg az 50 
gyors versenyszámot, ahol az előfu-
tamok során több mint fél másod-
percet javított legjobb idején, amit a 
döntőben további nyolc századdal 
múlt felül! Így a 150 versenyzőből 
az 5. helyezést szerezte meg! Ez 
már előre vetítette azt, hogy az 50 
mellen dobogós helyezést érhetünk 
el! A népes szurkolótábor és az élő 
közvetítés csodás hangulatot terem-
tett, amely nagyon inspirálóan 
hatott az úszók számára.
Nagy Zoltán az 50 mellen kívül még 
a 100 mellen is beverekedte magát a 
legjobb 16 közé.  50 háton, szintén 
egyéni csúccsal, a 23. helyen zárt. 
A verseny záró napján, az 50 méte-
res mellúszás döntőjében a korosz-
tályos ranglistavezetőt is maga 
mögé utasítva, a dobogó 2. fokára 
állhatott fel. Így megvan az Invictus 
1. országos bajnoki érme Nagy Zoli 
jóvoltából. Nem bírt a Széles 
Sándor nevelőműhely bolgár tehet-
ségével, de így is szépen csillog az 
ezüstérem!
Összességében tehát remekül sze-
repelt egyetlen versenyzőnk: egy 
ezüst és egy 5. hely, valamint egy B 
döntős helyet szerezve, 81 egyesü-
letből a rangsorban a 30. helyre 
repítette az INVICTUST.
Nyolc év kemény munkája vezetett 
el idáig!
Két évvel ezelőtt, mikor a középis-
kolába ment, abbahagyta az úszást, 
de szerencsére csak 2 hónapra. 
Talán a középiskola magasabb fokú 

elvárása vagy a kamaszkor dacos 
korszaka hozta meg ezt a döntését, 
de szülei és osztályfőnöke segítsé-
gével újra értékelve az addig befek-
tetett munkát, időt és energiát, sike-
rült visszakormányoznunk a szak-
osztály soraiba! Újult erővel kezd-
tünk bele a kemény munkába, 
immáron csak heti hatszor, a napi 
két edzésről lemondva, a sprint 
számokat előtérbe helyezve! A napi 
edzések mellett, heti háromszor 
szárazföldi edzéseket hajt végre 
egyénileg, ami elengedhetetlen a 
gyorsasághoz és a robbanékony-
sághoz!
Olyan magasra felugrik, hogy a 
vízilabdás csapattársai pókember-
nek hívják, mert helyből három 
zsámolyt is átugrik! Zoli nyolc éves 
kora óta úszik nálam. A szemem 
előtt vált a kajla kis gyerekből, 
komoly fiatalemberré, aki külön 
gonddal terelgeti a nálánál sokkal 
kisebb úszópalántákat is, akiknek 
többek között Ő a példaképe! 
Tervei között szerepel, hogy esetleg 
majd egyszer maga is átadja tudá-
sát, tapasztalatait, érzéseit erről a 
nagyszerű sportágról! 

Külön, sajnos nincs időm foglalkoz-
ni egy gyermekkel sem, egyedüli 
edző vagyok a szakosztálynál és 
egy vegyes, általános felkészülés-
ből megpróbálom a legtöbbet 
kihozni! Minden nap egy óriási 
kihívás számomra, hogy olyan 
edzést alkossak, ami mindenki szá-
mára megfelel, mert van nálam 
középtávú úszó, hátúszó és sprin-
ter is az óvodástól a 16 évesig bezá-
rólag egy edzésen!
Eddigi 8 éves edzői pályafutásom 
során sok gyermek megfordult a 
kezeim között, akiknek nemcsak az 
egészségét, hanem olykor a lelkét is 
„edzenem” kellett! Egy ilyen ered-
mény elérése után azt érzem, nem 
hiábavaló a munkám, a kitartásom, 
amit próbálok tovább adni a gyere-
keknek! 

Invictus Úszó
 és Vízilabda SC.

Országos Serdülő Bajnokság.
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Tudatos Egészség Klub!

Rendszeres előadó minden pén-
teken Dr’. Szicsek Ádám az alter-
natív tudományok doktora 17 
órától 18:30-ig a Közösségi Ház 
1. emeletén.

Tudatos egészségprogram, alkal-
mazott táplálkozástudomány.

Roszik Fanni testnevelő tanár-
ként, kézilabda edzőként és kézi-
labda játékvezetőként dolgozik 
Mezőtúron. Kedvenc étele a gyü-
mölcsleves és csokoládé.  Fanni 
szabadidejében szívesen néz jó 
filmeket és sorozatokat, de olvas-
ni is nagyon szeret.

- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz?  
R.F. : Az Újvárosi Általános 
Iskolában kezdtem tanulmányai-
mat, ahol felső tagozaton testnevelő 
tanár szakos osztályfőnököt kap-
tam, aki rengeteg versenyre elvitt, 
így ő volt az, aki megszerettette 
velem a sportot. Ötödikes korom-
ban kezdtem el kézilabdázni, majd 
ballagás után a békéscsabai Előre 
Női Kézilabda Sportegyesülethez 

igazoltam, így a Széchenyi István 
Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakközépiskolába folytattam 
tanulmányaimat informatika sza-
kon. Érettségi után a Mezőtúri 
Református Kollégium kézilabda 
sportedző egyéves OKJ képzését 
végeztem el. A sport szeretetének 
köszönhetően ezt követően felvéte-
liztem a Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző 
Karának testnevelő- edző szakára. 
Egy évvel később jelentkeztem 
ugyanoda tanító szakra, így párhu-
zamosan két képzésre jártam nap-
pali tagozaton. A testnevelő- edző 
alapdiploma megszerzése után a 
Mezőtúri Református Kollégiumban 
kezdtem tanítani testnevelést, köz-
ben Szegedre jártam testnevelő 
tanár- kollégiumi nevelőtanár mes-
terképzésre, valamint átjelentkez-
tem Szarvasra a Gál Ferenc Főiskola 
levelező tanító tagozatára. 
A versenyszerű játékot sajnos az 
alapképzés után abbahagytam, 
azonban azóta is a Refiben kézilab-
da edzőként tevékenykedem. Hogy 
még közelebb maradjak a sportág-
hoz, négy éve kézilabda játékveze-
tő is vagyok.

Hogy mit szeretek a munkámban? 
Minden korosztálynak megvan a 
maga szépsége: az általános iskolás 
korú gyerekek többsége, különös-
képp az alsósok szeretnek mozog-
ni, őket könnyű motiválni. A közép-
iskolásoknál más a helyzet. Ott saj-
nos nincs már akkora lelkesedés, 
de sokukat könnyű nagy kihívások 
elé állítani és öröm látni, amikor 
egy-egy számukra nehéz feladatot 
vagy gyakorlatot sok önálló gyakor-
lás után végre tudnak hajtani, ami 
hatására ők is büszkék önmagukra. 
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek?
R.F.: A legnagyobb sikereim talán a 
diplomáim, de büszke vagyok arra, 
hogy az egyetemi éveim alatt külön-
böző programoknak köszönhetően 
hónapokat tanulhattam Spanyol-
országban és dolgozhattam 
Amerikában. A munkám kapcsán 
sok apró dologra lehetek büszke: 
ha az egyik „gyerekem” mérkőzé-
sen magától megcsinál egy cselt, 
amit tőlem tanult, vagy ha egy 
tanuló végrehajt egy gyakorlatot, 
amit az elején még meg sem mert 
próbálni, vagy annak is nagyon örü-
lők, ha már egy érettségizett diák 

visszajön hozzám az iskolába 
mesélni. 
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?  
R.F. : Tanulmányaim során éltem 
Békéscsabán és Szegeden, és bár 
mindkét várost szerettem, mégis 
mindig visszahúzott a szívem a 
szülővárosomba, mivel itt él a csa-
ládom. Tetszik, hogy nincs tömeg, 
csendes, sok mindenkit ismerek, 
mindenhova eljutok biciklivel és 
álltalában mindent megtalálok itt, 
amire szükségem van. 
- Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva?
R.F.: Továbbra is szeretnék a tanári 
pályán maradni, illetve a kézilabda 
edző- játékvezető vonalat is tovább 
vinni. 

Csurgó-Veres Nikoletta

Mezőtúri Fiatalok – Roszik Fanni

Rafi Horgászversenyt rendeztek  
2019.május 25-én a  Ligeti Tónál.
Eredmények:
1.hely: Restye Sándor, 14,25 kg
2.hely: Székely Tibor, 11 kg
3.hely: Tóth Edömér, 9,93 kg
4..hely: Gonda István, 8,47 kg
5.hely: Máté Zsolt, 6,08 kg
6.hely: Szokolai Milán, 4,97 kg
7.hely: Bondár János, 4,68 kg
8.hely: Szatmári István, 2,85 kg
9.hely: Barna László, 2,35 kg

10.hely: Kávási Lajos, 2,02 kg
11.hely: Vad Sándor, 2 kg
12.hely: Hegedűs Lajosné, 1,66 kg
13.hely: Veres Mikós
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Rafi 
Hungária Kft, Mezőtúri Horgász 
Egyesület, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Mezőtúr és 
Vidéke. 
Köszönjük a finom ebédet: Juhász 
Sándor.

Rafi Horgászverseny

A Földesi Viktor Emlékversenyt 
2019. június 22-én rendezték meg 
a Peresi Holtágon a Vakota 
Zugban.
Eredmények:
1.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán 
12,76 kg
2.hely: Veres Imre, Jóni Barna 10,47 
kg
3.hely: Feit János, Ábel Zoltán 9,17 
kg
4.hely: Debreceni József, Gaál 
Zoltán 4,53 kg
5.hely: Darvasi Tibor, Ugrai Bálint 
2,24 kg

6.hely: Molnár Sándor, Molnár 
Mihály 1,99 kg
7.hely: Kegyes Dávid, Kegyes Attila 
1,45 kg
Össz induló:14 fő
Össz fogás: 42,61 kg

Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: KHESZ, 
Földesi Ferenc, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Metzker 
Krisztina, Mezőtúr és Vidéke.
Köszönjük a finom ebédet: Czihat 
Róbert.

Földesi Viktor Emlékverseny

Hozzád tartozom

Szeretnék falevél 
Lenni, 

S boldogan élni
Ágaidon,

Boldogan érezni 
Rezdüléseidben,

Hogy örökké
Hozzád tartozom.

És ősszel, mikor
Lehullok ágaidról,
Tudom, ott vagy
Velem az avaron,

S boldog leszek,
Ha tavasszal

Ágaidon érezhetem,
Hozzád tartozom.

Dr. Keresztes Károly

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

arTúr Fesztivál 
2019. augusztus 6-10.

Túri Vásár
2019. augusztus 11.



 2019. július 5. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

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

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

Lapzárta: 2019. július 10. (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 titkár-
ságára 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.

ELHUNYTAK
Sebők Miklósné Kiss Mária élt 84 évet,

Vetési János élt 81 évet,
Szelindi Ilona élt 89 évet,
Tóth Katalin élt 32 évet,

Takács Antalné Veress Mária élt 72 évet,
Erdős Sándor élt 76 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Július 5-11-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Július 12-18-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Július 6-7-én
dr. Begazy  Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 
06/30/977-0935
Július13-14-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel: 06/30/239-9343

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

Ajtai Zalán Róbert 
(Szőke Katalin)

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig, 
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
             Gyepmester

Törőcsik Bence 
(Bordács Brigitta)

Rafael Ramiel Róbert 
(Balogh Eszmeralda)

Turó Noel
(Burai Erika)

Smile Büfé a Közösségi Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, pala-
csintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok 
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!

Nyitva tartás: 
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.

Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!


