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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

kulTúr-piknik

Ingyenes
Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
kedves hozzátartozóit a II. Világháború Mezőtúri Áldozatainak
és a Szovjetunióba Elhurcoltak Emléknapja alkalmából
2020. szeptember 1-jén rendezett városi megemlékezésre.
Program:
– 15:00 órakor megemlékező beszédet mond Bordács László a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Magyarország Kormányának
258/2020 (VI.17.) 2. § rendelete
értelmében lemondani kényszerültünk a 2020-as arTúr Fesztivált és a
Túri Vásárt. Ám a főszervező
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN
Kft.
Mezőtúr
Város
Önkormányzatával közösen úgy
gondolta, hogy a hosszú hétvégén
nem hagyja a város lakosságát
program nélkül.
Az 500 fős korlátozást betartva
átgondoltuk lehetőségeinket és
néhány programot beszerveztünk
olyan helyre, ahol a látogatók számát figyelemmel tudjuk követni.
Így az esemény bázisa a Túri
Fazekas Múzeum udvara lett.
Igyekeztünk egy változatos, színes
zenei csemegét a lakosság elé tárni,
amelyet közösen fogyaszthattunk
el a kulTúr-piknik alkalmával.
A rendezvénysorozat augusztus
20-án kezdődött. Mezőtúr Város
Önkormányzata az Államalapítás
Ünnepe alkalmából több városi eseményre várta az érdeklődőket. A
Városi Galériában a 39 éves
Mezőtőri
Képzőművészeti
Alkotótelep zárókiállítása nyílt meg
„Külön, mégis együtt...” címmel.
Majd a Túri Fazekas Múzeum udvarába érkeztek az aratók a Városi
Ünnepségre. A Seres Attiláné által
vezetett
Mongol-Agrár
Zrt.
Népdalkörének műsora után a
Mezőtúri
S z é p ko r ú a k
Hagyományőrzők Klubjának vezetőjétől Herceg Antaltól, Herczeg
Zsolt polgármester vette át az új

kenyeret, melyet a történelmi egyházak képviselői áldottak, szenteltek meg. Az ünnepi beszédet ezúttal Vasas István a Mezőtúri
Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezetője mondta, majd polgármester úr
megszegte az új lisztből sült kenyeret, melyet a hagyományőrzők
kínáltak körbe a jelenlévők között.
Az ünnepi program a „Rád tekint
árva világod” című zenés irodalmi
előadással folytatódott, melyben a
táncosok mellett közreműködött
Liszi Melinda és Nagy Róbert a
Békéscsabai Jókai Színház társulatából.
Augusztus 21-én Pappné Piti
Erika Vonalak-Fonalak című kiállítása nyílt meg a Túri Fazekas
Múzeumban, majd a gyermekek
kapták a főszerepet az udvarban. A
Mosolyudvar Népi játszóház várta
a játékos gyermekeket, ahol különböző fajátékok biztosították a szórakozást, a színpadon pedig először
Herbály András bűvészshowja,
majd Molnár Orsi interaktív zenés
gyermekműsora volt látható. Az
estét a Cimbaliband népzenével és
modern zenei stílusokkal tarkított
koncertje zárta. A formációnak –
mint megtudtuk – mezőtúri kötődése is van, hiszen a frontember, alapító tag édesapja városunk szülöttje, a zenekar dobosa pedig a szomszédos Törökszentmiklósról származik.
A múzeum mellett a Közösségi
Házban is zajlott program. A Nohab
(folyt. a 2 oldalon)

– A műsorban közreműködnek a Siketek és Nagyothallók Irodalmi
Klubjának tagjai.
– A történelmi egyházak képviselői imádsággal emlékeznek az
áldozatokra.
– Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére
kerül sor.
Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér II. Világháborús Emlékmű
- A 15:00 órakor kezdődő megemlékezést követően koszorúzás az
1945-ben Mezőtúr városból elhurcolt lakosok emlékére állított
emléktáblánál.
Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza épületének északi fala
(Tűzoltóssággal szemben).

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Sajtóközlemény az Ifjúsági ltp. játszóteréről

2. old.

Másfél millió lépés Magyarországon

5. old.

Hasznos Bianka a Balatoni Elsősegély Szolgálaton

3. old.

Eboltás Mezőtúron és Kétpón

7. old.

XXIII. Kárpát-medencei Arató Napok

5. old.

Gyermek Horgászverseny eredményei

7. old.
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Vasútmodellező Szakkör nyílt
napot tartott az emeleti terepasztalnál, 17 órakor pedig Derzsi György
Lehár estjét tekinthette meg a nagyérdemű.
Augusztus 22-én a Római
Katolikus Templomba Takács
Nikolas érkezett, aki saját műsora
után a Vivace Kamarakórussal
közösen adta elő Leonard Cohen
Hallelujah című dalát. Majd a kórus
önálló hangversenye következett
Csiderné Csízi Magdolna vezényletével. A Berczeli Endre nevével fémjelzett Dalvarázs Együttes is visszatérő fellépője az arTúr Fesztiválnak,
így a kulTúr-piknik elnevezésű eseményből sem maradhatott el a
hangversenyük, ők a Belvárosi
Református Templomba várták
közönségüket.
A Túri Fazekas Múzeum udvarában először Kiss Viki, Kiss Hunor és
Cseh Zsolt akusztikus koncertje
csendült fel, majd a Dos Diavolos Ganxta Zolee és Takács Vilkó
akusztikus duója lépett színpadra.
A rendhagyó estre nagyon sokan
voltak kíváncsiak, a koncert után a
felpezsdült tömegnek DJ Soli szett-

mezőtúr és vidéke
je biztosította a szombat esti szórakozást.
A Túri Vásár napját sem szerettük volna üresen hagyni, így
néhány színpadi programot átszerveztünk a múzeum udvarába. A
„Kézművesek a közösségéért Közösség a kézművesekért” című
programon belül népi kismesterségek bemutatójára és kézműves foglalkozásra került sor, ahol a kicsik
és nagyok egyaránt kipróbálhatták
a mesterségeket. A Mosolyudvar
Népi játszóház ez alkalommal
fakörhintával kibővülve várta a
gyermekeket, akik a játék közben
megtekinthették a Vidám Manók
gyermekzenekar koncertjét is.
A délutánt a Mezőtúri Mazsorett
Csoport táncosai nyitották meg,
akik a kisújszállási tagozattal együtt
léptek színpadra. Majd Oszvald
Marika, a Grácia Hegedűtrió és
Gergely Róbert szórakoztatta a hallgatóságot. A programsorozatot a
Derzsi Zenekar koncertje zárta. Az
ismert slágerekkel és humorral
fűszerezett előadást követően mindenki jó kedvűen távozott az eseményről.
Köszönjük mindenkinek, aki
velünk tartott 2020. augusztus 20
és 23 között. Valamint köszönjük
Mezőtúr Város Önkormányzata és a
Gál Ferenc Egyetem támogatását.
Bodor Márti

2020. augusztus 28.

2020.08.24.
Mezőtúri Turizmusfejlesztési
Kft.

Sajtóközlemény
Befejeződött az Ifjúsági lakótelepi játszótér felújítása és funkció
bővítése.
A Mezőtúri Turizmusfejlesztési
Kft. által benyújtásra került
„Ifjúsági lakótelepi játszótér felújítása, funkció bővítése” elnevezésű
T O P- 7.1.1 - 16 - H ERFA-2019-00315 azonosítószámú pályázata bruttó 6.499.760
forint vissza nem térítendő uniós
támogatásban részesült az
Ifjúsági lakótelep játszóterének
felújítására.
A Mezőtúri Turizmusfejlesztési
Kft. a 2020. február 11-én kiállított
Támogatói
Okirat
alapján
6.499.760 Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatást nyert a
Mezőtúr, Ifjúsági lakótelepen található játszótér felújítására és funkcióbővítésére.
A projekt előkészítését követően kiválasztásra került a játszótér
felújítását végző kivitelező, így a
munkaterület 2020. május 27-i
átadását követően megkezdődhet-

tek a játszótér felújítását érintő
munkálatok.
A kivitelező első lépésben a felújításhoz kapcsolódó földmunkákat végezte el, ezt követte a meglévő játszóvár felújítása, majd pedig
az új játékelemek szabványoknak
megfelelő telepítése és rögzítése.
A meglévő és megmaradó játszóvár elemeit szükség szerint cserélte a kivitelező, illetve teljes újrafestést kapott, új játékelemként
pedig az alábbi eszközök kerültek
telepítésre:
• 1 db Kétüléses mérleghinta
• 1 db Lengőhinta
• 1 db Akadálypálya
A kivitelező 2020. augusztus
10-én adta át a korszerűsített és
biztonságos játékelemekkel felszerelt játszóteret a környező lakosság és a gyermekek nagy örömére.
A projektről bővebb információt
a
www.turizmusfejlesztesikftmezotur.hu oldalon olvashatnak.

(A rendezvénysorozat képeit
megtekinthetik a Közösségi Ház
Facebook oldalán)

2020. augusztus 15-én tartották 50 éves évfolyam találkozójukat az
Újvárosi Általános Iskola 1970-ben végzett diákjai. Az iskolai ünnepség
végén megkoszorúzták az iskola emléktábláját. Régi tanáraik közül
velük ünnepelt dr. K. Nagy Istvánné of., Kiss Imréné Mikes Éva, Veress
Gyuláné és Tóth Csabáné of. (képünkön az elsősorban balról-jobbra)
Trinyikné Rózsikát és Guttyánné Zsóka nénit e helyről is szeretettel
üdvözlik, Rózsásné Éva tagintézményvezetőnek és munkatársainak
köszönik a szíves törődést. (Fotó: Gonda Zsiga)

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 6-ai rendkívüli nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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Felhívás
Mezőtúr Város Képviselőtestülete által alkotott, a helyi
kitüntetések, díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 15/2018.
(IX. 27.) önkormányzati rendelet
alapján:
A „Mezőtúr Város Díszpolgára”
kitüntetésre és a „Mezőtúr
Városért” díj adományozására az
állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok, választópolgárok:
a
„Mezőtúr
Város
Szolgálatáért” díj adományozására
bármely választópolgár, vagy jogi
személy; továbbá „Az Év Mezőtúri
vállalkozója” díjra természetes
személy, jogi személy, vagy jogi
személyiség nélküli szervezet
2020.szeptember 14-ig javaslatot
tehet, melyet Mezőtúr Város
Polgármesteréhez
kell
írásban(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos
tér 1.) benyújtani.
„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr
kultúrájáért”, „Az év mezőtúri
sportolója”, és a „Mezőtúr város jó
tanulója, jó sportolója” kitünteté-

A mezőtúri Hasznos Bianka a Balatoni
Elsősegélynyújtó Szolgálaton

sek adományozására szintén 2020.
szeptember 14-ig bármely mezőtúri választópolgár, vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet
Mezőtúr
Város
Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottságához kell írásban
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
1.) eljuttatni.
A kitüntetések átadására 2020.
október 23-án ünnepélyes keretek
között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a
hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös
Önkormányzati Hivatalban Tóth
Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551913, e-mail: toth.adam@mezotur.
hu), a www.mezotur.hu internetes
felületen, illetve a könyvtárban
megtekinthető.

Idézet a mindennapokra
Lehetetlen!
- mondta a büszkeség.
Túl kockázatos!
- mondta a tapasztalat.
Értelmetlen!
- mondta az ész.
Próbáld meg...
- suttogta a szív
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Herczeg Zsolt
polgármester

A napokban is zajlik a Balatoni
Elsősegélynyújtó Szolgálat, melynek 5. és 6. turnusán megyénkből a
mezőtúri Hasznos Bianka is részt
vett, mint önkéntes elsősegélynyújtó. Tudni kell, hogy ez a program a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében kerül megrendezésre
2007 óta, és ennek szervezése a
Magyar Vöröskereszt legnagyobb
feladata.
- 15 és 20 között van azoknak a
balatoni strandoknak a száma, ahol
az önkéntesek elsősegélynyújtó feladatokat látnak el. – tájékoztatott
minket Körmöndi Andrea, a Magyar
Vöröskereszt munkatársa, majd
elmondta, hogy csak az mehet a
Balatoni
Elsősegélynyújtó
Szolgálatra, aki betöltötte a 16. életévet, és sikeres elsősegélynyújtó
vizsgát tett.
Az 5. turnus látta el eddig a legtöbb esetet: 547 sérülést, melyek
jórészt horzsolásos, szúrásos, kagylók okozta balesetek. Andi hangsúlyozta, hogy régebben is érdekeltek
voltak mezőtúri gyerekek ezen az
eseményen, és ebben az évben
Hasznos Bianka is megmérettette
magát a Balatonnál, aki arra a kérdésemre, hogy miért csatlakozott a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszthez, a
következőket válaszolta:
- Az iskola kapott a Magyar
Vöröskereszttől egy e-mailt, hogy
lehet csatlakozni, és én éltem a
lehetőséggel, hiszen szeretek segíteni a bajba jutottakon, és a későbbiekben is ezzel szeretnék foglalkozni.
Bianka elmondása szerint óriási

élményekkel tért haza a Balatonról.
Idén háromszázhúsz önkéntes,
negyven fős turnusokban látja el a
feladatokat a parton, a bázis pedig
Balatonszárszó. Az 5. turnusban
Balatonbogláron, a 6. turnusban
pedig Balatonszemesen volt társával, hiszen az önkéntesek kettesével lettek beosztva a különböző
helyszíneken, ahol 10-18 óráig teljesítették elsősegélynyújtó feladatukat. Társai között voltak gimnazisták, egyetemisták, és voltak, akik
mentőtisztnek, ápolónak készülnek, vagy épp nyári gyakorlatukat
töltötték. Természetesen nemcsak
komoly munkából álltak a turnusok, hanem csoportépítő foglalkozásokon vehettek részt az önkéntesek, melyeken jobban megismerkedhettek egymással. Az utolsó
napon egy bulival zárták a 10 napos
szolgálatot.
Körmöndi Andrea szerint az
Ifjúsági Vöröskereszt közelebb áll a
fiatalokhoz, jobban meg tudja szólítani őket, főleg ha egy fiatal teszi
ezt meg kortársával, mint például

Bianka:
- Önkéntes elsősegélynyújtó
munkánk nagy felelősséggel jár,
ezért nem igazán mernek csatlakozni kortársaim az Ifjúsági
Vöröskereszthez. Én viszont biztatok mindenkit, legyenek tagjai a
szervezetnek, mert nagyon nagy
élmény, és büszkeséggel tölt el,
hogy én láthatom el sérült embertársaimat.
Miskolczi Adrienn

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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2020. augusztus 01. Szarvas
XXIII. Kárpát-medencei Arató Napok
Köszönet Szarvas városának, és
a Závoda házaspárnak, ehhez a
szép és nemes eseménynek a megszervezéséhez. Továbbá köszönjük
a
Mezőtúri
Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubjának, a
Herczeg házaspárnak, hogy évek
óta együtt ünnepelhetünk, vagyis
ott lehetünk, és a vendégeik lehetünk. Mindig jól sikerül, de ez most
valahogy más volt. Talán azért,
mert tele voltunk izgalommal.
Ugyanis a programban hagyományos ételek főzése, és házi kenyér
sütése szerepelt. Mindkettőt bevállaltuk. Az igazság az, hogy a kötött
galuskalevessel nem volt gond,
mivel rendszeresen szoktam főzni,
így nem ismeretlen számomra. A
kenyérsütés viszont annál inkább
problémás volt, mert egyedül még
nem sütöttem. Csak ami megmaradt az emlékezetemben: már
14-15 évesen sokszor felköltött
Édesanyám a kenyér dagasztásához. Arra emlékszem, hogy mindig
sírtam, mert minden héten sütöttünk két darab 5 kilós kenyeret, és
segítenem kellett az Édesanyámnak
a betegsége miatt. Tehát ő elkészítette a hozzávalókat és magyarázta, hogyan kell megdagasztani a
kenyér tésztáját, így az arányokat
nem tudtam megjegyezni, meg

persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy gyermekfejjel nem is
figyeltem oda, pedig jó lett volna.
Klubtársaimmal nem aggódtunk, csak nekifogtunk, kérdezgettük egymást: „neked van kenyértészta recepted?”, „tudod az arányokat?” Mivel senkinek nem volt
receptje, így emlékezetből dagasztottuk be a kenyeret.
A saját klubunkból is volt segítségem: Anti a Városi Nyugdíjas
Klubból meghívta a Veres házaspárt, Balogné Jolikát és Kállainé
Idukát. Jolika diktálta a dagasztás
folyamatát, mi meg átdagasztottuk,
kiszakajtottuk, a kosárban hagytuk
megkelni. Szépen meg is kelt a
tészta, és bár kinézetre nem lett
olyan tökéletes, nagyon finomra

sikerült. El is neveztük „emlékcipónak”. A kötött galuskalevesünk
finomra sikerült, hisz az is kalákába készült. Mindenki kóstolgatta,
rakott bele egy kis sót, meg egy kis
borsot, vegetát, vagy egy kis paradicsomot. Tehát a levest is közösen
hagytuk jóvá!
Velünk volt a Mongol Agrár
Népdalkör is, melynek tagjai színvonalas műsort adtak a mezőtúri
Mazsorett csoporttal együtt, mondhatjuk azt is, hogy a délelőtti
műsort javarészt mezőtúriak szolgáltatták.
Volt felvonulás, az emlékparkban fát ültettünk a Polgármesteri
Hivatal és Klubunk nevében.
Köszönjük Herczeg Zsolt polgármester úrnak és a protokoll vendé-

geknek ottlétüket, és hogy szorítottak nekünk a sikerhez, s mint mindig, tisztelettel és őszintén gratuláltak munkánkhoz.
Volt egy szép napunk, s bár kellemesen elfáradtunk, ettől függetlenül mindenki jól érezte magát.
Mi pedig, vagyis a csipet-csapat
kiérdemelte a zsűri különdíját.
Még egyszer megköszönöm a
magam és a Klub nevében mindenkinek az önzetlenséget. Köszönjük
az Énekkarnak is, hogy velünk töltötték ezt a csodás napot. Miért
volt csodás? – kérdezhetné bárki.
Azért, mert minden annyira eredeti és igaz volt. Számomra azért volt
csodás, mert olyan érzéseket váltott ki belőlem, hogy azt sem leírni,
sem szavakban nem tudom kifejezni, ugyanis hatvanegy év után csak
most sikerült teljesen magam elé
idézni Édesanyám törékeny alkatát. Ahogyan állt a teknő mellett és
tanítgatta a kenyérdagasztás tudományát. Fantasztikus érzés volt
ilyen idős fejjel – idézőjelbe mondom – újra átélni a gyermekkoromat.
Ádám Jánosné és a
Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klub tagjai

Másfél millió lépés Magyarországon
„Indulj el egy úton, én is egy másikon,….”

Elindultunk, újra. Országos
Kéktúránkat most Kőszegen egy
ősi fa árnyékából kezdtük, a kőszegi juharlevelű platán az ország
egyik legnagyobb és legöregebb
platánjainak egyike. Talán ez a legkönnyebb szakasz az 1168 km-ből.
Finoman emelkedő földúton indult
a gyaloglás, fenyőfák között haladva érkeztünk az államhatárhoz.

Hosszú egyenes szakaszon bandukoltunk végig, sok-sok vadászles
mellett elhaladva. Hamarosan a
Gradics-erdőhöz érkeztünk, melyben szűk ösvényen haladtunk. Az
Ilona-várat (Árpád-kori földvár)
megkerülve a Gradics-forráshoz
érkeztünk, ahol enyhítettük szomjunkat a kristálytiszta vízből. A
Kemeneshát lankáin olykor-olykor
megpillanthattuk a sárgás-agyagos
kavicsos talajtakaró réteget. Az
időjárás kegyes volt hozzánk, így
16 km-t tettünk meg Tömördig.
Fáradt lábainkat Kőszegen a Szent
Imre Missziós Házban pihentettük,
mely vendéglátást tekintve bármelyik szállodával vetekedhet. Korán
reggel esőre ébredtünk, ilyenkor
mindig megijedek: - No, most mi
legyen? Tömördre visszatérve döntöttünk, elindulunk! Egy vérbeli
túrázót nem tántoríthat el holmiféle csepergő eső…. A Chernel-

kastély késői barokk stílusú épülete előtt haladtunk el, majd
Kincsédpuszta romos épületeihez
érkeztünk. Erdőn, mezőn, magaslesek mellett elhaladva jutottunk el
az Ablánc-patak hídjáig. Ki gondolná, hogy az esős erdőnek különleges varázsa van, tele illattal, s bár
megáztunk, de egy élmény volt az

Ablánc-malom romos csárdájáig
legyalogolni
10
km-t.
Szeptemberben innen folytatjuk.

Hegyi Ildikó
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Eboltás Mezőtúron és Kétpón
2020. szeptember 01./kedd/
Mezőtúr - Alkotmány tér 06.00
- 09.00
2020. szeptember 03. /csütörtök/07.00. - 09.00
Mezőtúr - Szolnoki út - Dob út
sarok
2020. szeptember 05. /szombat/
Mezőtúr - Fóti út (volt
KONTAKTA) 07.00 - 10.00
Mezőtúr Újvárosi posta előtt
07.00 - 11.00
Kétpó-Polgármesteri Hiv. előtt
07.00 - 10.00
Cukorgyár 10.00 – 10.30
2020. szeptember 06./vasárnap/
Mezőtúr - Erkel F. út (volt
Fazekas daráló) 07.00 - 10.00
Mezőtúr - Fűzfa út 1. (volt
Dózsa iroda) 7.00 - 10.00
Mezőtúr - Túrkevei úti falatozó
06.00 - 10.00
2020. szeptember 09./szerda/
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)
/délután/ 16.00 - 18.00
2020. szeptember 10. /csütörtök/Mezőtúr - Erkel F. út (volt
Fazekas daráló) délután 16.00 -

18.00.
2020. szeptember 12./szombat/
Mezőtúr - Újvárosi posta előtt
07.00 – 11.00
Kétpó - Polgármesteri Hiv. előtt
07.00 - 10.00
2020. szeptember 13./vasárnap/
Mezőtúr - Túrkevei úti falatozó
06.00 - 10.00
Mezőtúr - Fűzfa út 1. (volt
Dózsa iroda) 07.00 – 10.00
Valamennyi 3 hónaposnál idősebb kutyát tulajdonosa köteles
veszettség ellen oltatni!
Csak mikrochippel ellátott kutya
oltható. A chip behelyezését a
helyszínen is elvégezzük.
Veszettség elleni védőoltás ára:
4000.- Ft kutyánként. A Kisállat
Egészségügyi Könyvet /amennyiben már van/ kérjük, hozzák
magukkal! Az elveszett, otthonhagyott könyv pótlása 200 Ft/db. A
kötelező féregtelenítés ára: 100 Ft/
tabl./10 kg.
A tulajdonosok részére a maszk
viselése és az előírt védőtávolság
betartása kötelező!

7
Szerettem volna
Szerettem volna
két karodba bújni,
lázálmok helyett
válladra borulni.
Szerettem volna
elmerülni benned,
boldogan fürödni
tengerkék szemedben.
Szerettem volna
csókjaidat kérni,
szerelmed tüzétől
mint gyertya,
csonkig égni.
Szerettem volna
a bűntől elkárhozni,
szívedet örökre
magamhoz láncolni.
Szerettem volna...
Forgács Irén Tünde

Mezőtúri Horgász Egyesület,
Gyerek Horgászverseny
2020.08.23.
Ligeti Tó
1.hely: Fási József
2.hely: Tar Ákos
3.hely: Malavolti Marcell
4.hely: Fási Viktória
5.hely: Nóbik Richard
6.hely: Rafael János
7.hely: Magyar Boglárka Zoé
8.hely: Gyenge Sándor
9.hely: Sipos Lili
10.hely: Csuka Zoltán
11.hely: Balog Maja
12.hely: Gulyás Boglárka
13.hely: Csekő Antal
14.hely: Kovács Martin
15.hely: Busi Napsugár
16.hely: Csuka Dorina
17.hely: Busi Adrián
18.hely: Tirszin Alexandra
19.hely: Ványai Sándor
20.hely: Busi Lilla
21.hely: Simon csaba
22.hely: Gulyás Sándor
23.hely: Balog Lajos
24.hely: Balog Roland
25.hely: Pálinkás Elza
Legnagyobb hal: Tar Ákos 0,56kg, kárász
Össz létszám: 25 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és
Kisállateledel Bolt, Maros Mix, Tell Vilmos Söröző, F.I.L.M. Kft,
Novák Gábor, Bereczki Csaba, Krecskó László, Kreatív Papírbolt,
Ványai Zoltán, Mezőtúri és Vidéke.

2020. augusztus 28.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Augusztus 28 - szeptember 03-ig

Augusztus 29-30-án
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel.: 56/350-435;
06/30/978-2286

Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Pályi Panni
(Rajtár Ilona)

Parrag Olivér
(Kara Enikő)

Szeptember 04-10-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőúr, Újváros VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Szeptember 5-6-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006
06/30/664-8257

ELHUNYTAK
Fehérné Juhász Ibolya élt 61 évet
Nagy Mihály élt 86 évet
Zemlényi Sándorné Fadgyas Erzsébet élt 69 évet
UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

Enyedi Gábor élt 62 évet
Molnár Lajosné Varga Ilona élt 89 évet
Farkas János élt 66 évet
Domokos Mihály élt 78 évet
Bihari Sándor élt 79 évet
Vida Gáborné Hegyi Irén Jolán élt 92 évet
Gyalog Béláné Simon Terézia élt 83 évet

Pietas Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

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 időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. 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: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Szabó Istvánné Bagdán Margit élt 86 évet
Vincze Imréné Nagy Mária élt 78 évet
Hegyiné Dávid Ilona élt 58 évet
Nagy Béla István élt 76 évet
Kiss Ferenc élt 65 évet
Némethné Lévai Erzsébet élt 71 évet
Németh Péterné Deák Zsuzsanna élt 68 évet

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2020. szeptember 02. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

