
Egy év kényszerpihenõt követõ-
en a fõszervezõ Mezõtúri Köz-
mûvelõdési és Sport KN Kft. ismét 
megrendezhette Mezõtúr város-
ának két kiemelt eseményét, az 
arTúr Fesztivált és Túri Vásárt.

Az események augusztus 10-15-
ig zajlottak városunkban. A feszti-
vál augusztus 10-én vette kezdetét a 
Közösségi Házban, ahol Herczeg 
Zsolt megnyitóját követõen három 
tehetséges fiatal lány kiállítás meg-
nyitójára került sor. Csorba Ibolya, 
Fazekas Anna és Flóra hármasával 
is szerettük volna felhívni a figyel-
met arra, hogy a fiatalok között is 
nagyon sok tehetség van, akik már 
ifjú koruk ellenére is alkotnak, és 
azokat érdemes megmutatni a 
nagyérdemûnek. A tárlatban fest-
mények, fotók és egyéb technikával 
készült alkotások kaptak helyet. A 
mûveket és az alkotókat a lányok 
mentortanáraik – Virágh László és 
Kabai László – méltatták. A megnyi-
tón közremûködött városunk tehet-
séges ifjú zenésze, Bán Lõrinc.

A fesztivál elsõ napján a Túri 
Fazekas Múzeum várta a közönsé-
get Bán Lõrinc Lodzs Live set-jére, 
majd a mezõtúri kötõdéssel bíró 
Lázár Tesók léptek színpadra. A 
tesók elmondták, hogy nagyon 
megtisztelõ ezen a helyszínen ját-
szani, hiszen itt tanultak meg gitá-

rozni Bányai László gitártanárnál. 
A teltházas közönség visszatapssal 
köszönte meg a srácok mûsorát. 

Másnap a Belvárosi Református 
Templom is várta a zenekedvelõ-
ket, ahol Nagy János orgonahang-

versenye várta a hallgatóságot. 
Párhuzamosan két mezõtúri fiatal 
fogadta közönséget a Túri Fazekas 
Múzeum udvarán. Az estet arTúr 
kertmozival zártuk, a Nagypapa 
hadmûvelet címû film levetítésével. 

Csütörtökön is két helyszínen 
zajlottak az események, a Közösségi 
Ház közönsége Koltai Róberttel 
találkozhatott, aki egy zenés, kaba-
rés könyvbemutatóval érkezett 
városunkba. A múzeum udvarán 
pedig a gyermekeké és a családoké 
volt a fõszerep. Egy interaktív kalóz 
mesekoncert által mindenki tenger-
re szálhatott, majd a Csimota 
Gyermekzenekarral is együtt éne-
kelhették a „retro” gyermek- és 
mesefõcím dalokat. A délután 
folyamán az ügyeskedõk kézmûves 
foglalkozásokban vehettek részt 
Zoltán Emesével és Bihary 
Kamillával, valamint a Mesekert 
gyermekjátszóház is nyitott kapuk-
kal várta a gyermekeket. A moso-
lyokkal és gyermekzsivajjal telt dél-
után egy animációs film vetítésével 
zártuk, Állati jó kekszek címmel.

Pénteken a Vivace Kamarakórus 

hagyományos hangversenyére 
került sor, ahová a hagyományok-
hoz megfelelõen ismét teltházas 
közönség érkezett a Katolikus 
Templomba. A múzeum udvarán 
Vágó Bernadettel és Veréb Tamással 
találkozhatott a közönség, akik a 
legnagyobb musical slágereket is 
elhozták városunkba. Ahogy Önök 
már megszokhatták a fesztivál 
nagyszínpada is megnyitja kapuit 
már pénteken, ide az Álomút 
Zenekar, László Attila és zenekara, 
valamint a Piramis együttes érke-
zett. A jogszabálynak megfelelõen 
a színpad elõtt közvetlenül csak 
azok tartózkodhattak, akik védett-
ségi igazolvánnyal rendelkeznek. 
Köszönjük a szabályok betartása 
iránti türelmüket és megértésüket. 

Szombaton, amíg a múzeumban 
zajlott az „Egy nap fekete-fehérben” 
címû program, ahol a régi idõk fotó-
technikáival ismerkedhettek a láto-
gatók, addig a Szabadság téren az 
idén újraélesztett Túri Kupa Utcai 

Futóversenyre készült a szervezõ-
csapat. Elmondható, hogy az újra-
indítás jó gondolatnak bizonyult, 
hiszen számos településrõl érkez-
tek futni szeretõ emberek. Az ese-
mény sikerrel indult, így várhatóan 
2022-ben is lesz Utcai Futóverseny 
városunkban. Késõbb a Belvárosi 
Református Templomban a Dal-

varázs Együttes adott hangver-
senyt, ahova mindig szép számmal 
érkezik a zenekedvelõ közönség. A 
fesztiválszínpadunkon a Retroleum 
zenekar, Dallos Bogi és zenekara, 
valamint a Mezõtúrról indult és 
azóta számos nagyszínpadot meg-
hódított Esti Kornél zenekar lépett 
színpadra. Az arTúr Fesztivál a 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00468 
számú pályázat támogatásával 
valósult meg.A hét záróakkordja a 
Túri Vásár, amely ez évben is több 
ezer látogatót vonzott. 2010 után a 
vásár ismét a régi helyszínén, a 
belvárosban várta vendégeit. 
Árusaink, akik nagyszázalékban 
kézmûves árusok voltak már haj-
nalban érkeztek rendezvényünkre. 
Így reggelre már színes kavalkád 
várta a Túri Vásárba látogatókat. A 
finom illatokról a fõzõverseny 
résztvevõi gondoskodtak, amelyre 
összesen 34 bográccsal neveztek 
szakácsaink. A zsûri elnöke 
Vomberg Frigyes volt, aki Rácz 
Túrkevei Lajossal és Fási Sándorral 
karöltve járta végig a fõzõverseny 
területét. A színpadi programok 
sorát az Apacuka Zenekar nyitotta, 
akik a legkisebbek nagy örömére 
léptek ismét a mezõtúri színpadra, 
majd Buch Tibor szórakoztatta a 
közönséget dalaival.               folyt.
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Túri Vásár Fõzõverseny

Egy év kihagyás után ismét meg-
rendezésre került a Túri Vásár 
kiegészítõ programjaként szerve-
zett Túri Vásár Fõzõverseny, mely 
az idei évben új helyszínen, a fõis-
kola elõtti területen került megren-
dezésre. 

A fák hûsítõ árnyékában már 
kora reggel elkezdtek a csapatok 
serénykedni, az ételek illata hamar 
belengte a területet. 

Harmincnégy bográcsban rotyog-
tak a különlegesnél különlegesebb 
ételek, és várták a gasztronómia 
iránt érdeklõdõket. 

A legtöbben birka- vagy marha-
pörköltet fõztek, de a halászlétõl 
kezdve a szarvaspörköltig minden-
féle ételt megtalálhatott a kilátogató 
közönség. 

A versenyen elkészült finomsá-
gokat háromtagú zsûri értékelte. A 
zsûri elnöke Vomberg Frigyes séf 
volt, neki segédkeztek Rácz 
Túrkevei Lajos és Fási Sándor mes-
terszakácsok. Elmondásuk alapján 

nem volt egyszerû dolguk, sok 
szempontot figyelembe vettek az 
ételek értékelése során. Az ítészek 
többek között pontozták az ételek 
elkészítésének módját, tálalását, 
állagát és természetesen az ízét is. 
Ezen pontok összesítése során szü-

letett meg a végeredmény. Négy 
különdíj és I. II. III. hely került 
kiosztásra.

Különdíjban részesültek:
Istvánok: Jakab István – Varga 

István: körmös pacalpörkölt, 
Karcagi Birkafõzõk: Deák Ferenc 
csülkös pacalpörkölt, Kovács 
Zsolt: körmös pulykazúza, 
Karcagi Birkafõzõk: Deákné Gabi: 
toroskáposzta.

III.  helyezett: Istvánok: Jakab 
István – Varga István: birkapör-
költ

II. helyezett: Miskolczi Imre: 
gulyásleves

I. helyezett: Ízõrzõk Klubja 
Fegyvernek: székelykáposzta 
sváb gõzgombóccal (lásd a 
képen).

Ezúton is gratulálunk a 
díjazottoknak és köszönjük a ver-
senyzõknek a részvételt.

Ezen felül a szakácsok sikerét mi 
sem támaszthatná alá jobban, mint 
az a tény, hogy már a déli órákban 
csak az üres bográcsok képével és 
jóllakott vendégekkel találkozhatott 
a vásári tömeg a fõzõverseny terüle-
tén. 

A kilátogatók igazi ételkülönle-
gességekkel találkozhattak, kóstol-
hattak és kulináris élményekkel 
gazdagodva térhettek haza.

A fõzõversenyrõl készült felvéte-
leket megtekinthetik a Mezõtúri 
Városi Televízióban, valamint inter-
netes felületeinken.

Pete Lajos

Valamivel dél múltával Herczeg 
Zsolt Mezõtúr város polgármestere 
és Boldog István a térség ország-
gyûlési képviselõje köszöntötte az 
eseményünk résztvevõit, valamint 
az 50. és 60. házassági évfordulóju-
kat ünneplõ párokat. 50 éves 
házasssági évfordulósok: 

Hajdú Klára Katalin - Veres Imre, 
Buzi Ilona - Tar László Sándor, 
Szécsi Ilona - Olajos János, Kálmán 
Márta - Nyíri Lajos, Selymes Teréz 
- Lázár Zsigmond, Sipos Ilona - 
Kelemen György János, Ipacs Mária 
Magdolna - Juhász István, Pázmány 
Edit Lívia - Galáth Tamás Gyula, 
Szappanos Eszter Mária - Fridrik 
László, Mikes Zsuzsanna - 
Derecskei Sándor, Bíró Piroska - 
Csuka István Lajos, Szudi Katalin 
Anna - Csuka Mihály Sándor. 60 
éves házassági évfordulósok: Szabó 
Mária - Sárkány Antal, Molnár Ilona 

- Pápai Imre. Ezt követõen a fõzõ-
verseny eredményeit hirdette ki a 
zsûri. 

A színpadi program a Reni 
Zumba Dance és a Dalma Dance 
Klub csoportjaival folytatódott. 
Majd Szandi lépett színpadra, aki a 
gyermekekhez már többször is 
városunkba látogatott, most viszont 
az idõsebb korosztályt is megszólí-
totta. Õt a PTE Brass Band mûsora 
követte, akik rézfúvós hangszere-
ken adták elõ a legnagyobb slágere-
ket. A Sweet Dance mazsorett cso-
port bemutatóját követõen Rony 
majd a Bestiák Miss Bee-je szóra-
koztatta a közönséget. Végül a szín-
padi programok sorát a Geszti Best 
Of formáció zárta, Geszti Péterrel a 
fõszerepben. A hét méltó lezárását 
tûzijátékkal koronáztuk meg. 

Természetesen a nap számos 
kísérõ eseményt rejtett. Mindenki 

kedvére kipróbálhatta a Klassz-
kabint, ahol különbözõ kiegészítõ-
ket magunkra öltve készíthettük el 
emlékünket a vásárból. A Szabadság 
tér adott otthont a gyermeksziget-
nek, ahol a Mesterségek tere, a 
Mosolyudvar Népi játszóház és 
lovagoltatás várta a családokat. Ide 
érkezett 15 órakor a Ramazuri 
Gyermekzenekar a kicsik nagy örö-
mére. A délutánt a Dynamite Dudes 
formációjának megjelenése is szí-
nesítette, akik évrõl-évre visszajár-
nak már rendezvényünkre, sokak 
nagy örömére. A guruló zongoris-
tánk is tiszteletét tette, valamint 4 
fõ gólyalábas hûsítette párakészülé-
kükkel a vásári forgatag látogatóit. 
Egy nagyon tartalmas hetet zár-
tunk, tele számtalan emlékkel és 
jólesõ fáradsággal. Bízunk abban, 
hogy aki ellátogatott a hét bármely 
napján Mezõtúrra talált magának 

kedves programot. Bár a jogszabá-
lyi változások olykor nem könnyí-
tették meg a helyzetünket, hálásak 
vagyunk azért, hogy egy év kiha-
gyás után megszervezhettük prog-
ramjainkat. Úgy gondoljuk, hogy a 
rendezvények visszahelyezése jó 
döntésnek bizonyult.  Jövõre a XX. 
arTúr Fesztiválra és a XXX. Túri 
Vásárra kerül sor, amelyre hamaro-
san megkezdjük az elõkészülete-
ket. Köszönjük mindenkinek a 
részvételt. Köszönjük támogatóink 
segítségét. Találkozzunk 2022-ben 
is. 

Bodor Márti
Fotó: Csikósné  Vida Viktória
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Eboltás Mezõtúron és Kétpón

    
2021. szeptember 04. /szombat/
Mezõtúr- Fóti út (volt KONTAKTA) 7.00 - 10.00.
Mezõtúr- Újvárosi posta elõtt 7.00- 10.00.

2021. szeptember 05./ vasárnap /
Mezõtúr- Erkel F. út (volt Fazekas daráló) 7.00 - 10.00.
Mezõtúr- Fûzfa út 1. (volt Dózsa iroda) 07.30 - 10.00.

2021. szeptember 08./ szerda /
Mezõtúr- Fóti út (volt KONTAKTA) 16.00 - 18.00.

2021. szeptember 09. / csütörtök /
Mezõtúr- Erkel F. út (volt Fazekas daráló) 16.00 - 18.00.

2021. szeptember 11./ szombat /
Mezõtúr- Túrkevei úti falatozó 7.00 - 10.00.
Kétpó- Polgármesteri Hiv. elõtt 7.00 - 09.30.
Cukorgyár 10.00 - 11.00.

Túri Kupa Utcai Futóverseny

2021. szeptember 12./ vasárnap /
Mezõtúr- Alkotmány tér 7.00 - 10.00.

2021. szeptember 18./ szombat /
Mezõtúr- Túrkevei úti falatozó  7.00 - 10.00.  
Mezõtúr- Újvárosi posta elõtt 7.00 - 09.30.
Mezõtúr- Fûzfa út 1. (volt Dózsa iroda.) 10.00 – 11.00.

2021. szeptember 19./ vasárnap /
Mezõtúr- Alkotmány tér  7.00 - 09.30.
2021. szeptember 25./ szombat /
Kétpó- Polgármesteri Hiv. elõtt 7.00 - 09.30.

Valamennyi 3 hónaposnál idõsebb kutyát tulajdonosa köteles 
veszettség elleni oltatni! 

Csak mikrochippel ellátott kutya oltható. A chip behelyezését 
a helyszínen is elvégezzük.

Veszettség elleni védõoltás ára: 4000.- Ft kutyánként. 
A Kisállat Egészségügyi Könyvet /amennyiben már van/ kér-

jük, hozzák magukkal! 
Az elveszett, otthonhagyott könyv pótlása 200 Ft/db. A köte-

lezõ féregtelenítés ára: 100 Ft/tabl./10 kg.

2015-ben egy tizenhárom éve 
sikerrel mûködõ sportesemény 
fejezõdött be. Több ok indokolta 
azt, hogy a rendezõk 2016-ban már 
ne szervezzék meg a Túri Kupa 
Utcai Futóversenyt. A döntést min-
denki elfogadta, a versenyt mégis 
évrõl-évre többen keresték, hiá-
nyolták. 

A Túri Vásár az idei évben ismét 
a régi helyszínén, a belvárosban 

került megrendezésre. Az ese-
ményhez szorosan kötõdõ útzár 
lehetõvé tette, hogy a futóverseny 
is újra életre kelljen. Valójában 
ezen gondolatok mentén indult el 
az ötletelés. A Mezõtúri Közmû-
velõdési és Sport KN Kft. felkeresé-
sére a korábbi fõszervezõk – 
Bagdán Sándor, Barta Gyula és 
Uzsoki János – is csatlakoztak, így 
egy közös kooperációnak köszön-
hetõen meghirdetésre került a ver-
seny.

Bár a rendezõcsapat nem volt 
könnyû helyzetben, hiszen nem 
lehetett tudni a szervezés kezdetén, 
hogy milyen jogszabályokkal kell 
majd együtt dolgozni, sejteni sem 
lehetett, hogy milyen érdeklõdés 
fogja övezni az eseményt. Így – a 
verseny után két héttel – nyugodt 
szívvel írhatom, hogy a XIV. Túri 
Kupa Utcai Futóverseny ismét sike-
resen elindult. A nevezõ létszám a 
várakozásokat is felülmúlta, több 
száz futni szeretõ versenyzõvel raj-

tolt az újraindított esemény, amely-
re többen vidékrõl érkeztek.

A szervezõk a helyszíni nevezést 
is biztosították, amivel közel 50 fõ 
élt. A gyermektávok (200, 400, 600 
és 1000 méter) mellett, 4000 és 
12000 méteren is várták az induló-
kat. Minden nevezõ befutócsoma-
got kapott, amelyben többek között 
helyi méz, póló és érem volt talál-
ható. A dobogós helyezettek termé-
szetesen éremmel és a legjobbak 
kupával távozhattak a versenyrõl. 
A szervezõk frissítõállomásokról is 

gondoskodtak 2000 méterenként, 
valamint befutáskor is hideg ital 
várta futóinkat. Az esemény házi-
gazdája Horti Gábor sportújságíró, 
sportkommentátor volt. Az esemé-
nyen részt vett Herczeg Zsolt, 
Mezõtúr város polgármestere és 
Szûcs Dániel alpolgármester, akik 

az eredményhirdetésben is szere-
pet vállaltak. 

Bízunk abban, hogy 2022-ben 
ismét találkozhatunk versenyün-
kön, amelyet igyekszünk még kom-
fortosabbá tenni évrõl-évre.

Köszönjük Bíró Lászlónak, Forgó 
Istvánnak és csapatuknak a kerék-
páros felvezetést! A szervezõk 
nevében hálás szívvel köszönöm 
meg támogatóink segítségét. 
Támogatóink: Mezõtúr Város 
Önkormányzata, DP Grafik Kreatív 
Stúdió, Budapesti Sport Iroda, BBB-

Glass Kft., Mentész Zrt, Tiszamenti 
Regionális Vízmûvek Zrt, OTP 
Bank NYrt., Király Imre, Bakszóda, 
NK-Gép Kft., Nonstop Delikates, 
Mezõtúriak a Holnapért Alapítvány, 
Rácz Lajos

Bodor Márti
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Kelendõ portékák, mosolygós árusok a Túri Vásáron

Költészet és virtus

Koltai Róbert Jászai Mari-díjas 
színmûvész és rendezõ párja, Gaál 
Ildikó, aki egyebek között a 
Klubrádió mûsorvezetõje, zenés 
könyvbemutatót tartottak a Közös-
ségi Ház jurta termében augusztus 
12-én, az ArTúr Fesztivál keretein 
belül. 

Kissé ziláltan érkeztek meg, 
hiszen elõtte két nappal a  Moliere: 
Scapin furfangjai premieren játszot-
ta Koltai Róbert az egyik fõszerepet 
a Szegedi Szabadtéri Játékokon, 
ráadásul egy kombájnflotta mögött 
araszoltak, kilométereken keresz-
tül, mire sikerült a városba beérni-
ük. 

Az est folyamán elhangzottak 
színházi- és életbeli anekdoták, 
fûszerezve Dés László- és filmbetét 
dalokkal, úgy, mint Nagy utazás, 

Legyen úgy, Dal egy régi tanárról, 

Vigyázz rám. 
Nem maradhatott ki az Illetékes 

elvtárs, és a tanárparodizálás sem. 

Viszont az est egyik legemlékezete-
sebb pillanata Petõfi Sándor: Péter 
bátya címû versének elõadása volt. 

A teltházas teremben olyan 
csend és rezzenéstelen, õszinte 
figyelem övezte a költemény min-
den sorát, amit csak az igazi, nagy 
színészek tudnak elõteremteni. 

Koltai Róbert nem hiába a 
Halhatatlanok Társulatának tagja, 
és remek párost alkotnak Gaál 
Ildikóval, aki nélkül nem született 
volna meg a három önéletrajzi 
könyv: a Sose halok meg? Az elsõ 
75, Az én kabarém és a legújabb: 
Végszót adok-veszek, melyek nem 
csak szórakoztatnak, de emellett 
megõrzik az utókornak 50 év szín-
ház-és filmszakma anekdotakin-
csét- a rendezõ, színmûvész, a pil-
lanatot és szavakat mindig megra-
gadó Koltai Róbert tapasztalatai 
nyomán.

Kakuk Móni
Fotó: Csikósné Vida Viktória
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft. oldala:

Zöldterületek fenntartásának szabályai Mezõtúron

Mezõtúr is az országban találha-
tó többi városhoz hasonlóan, a 
346/2008. (XII. 30.) a fásszárú 
növények védelmérõl szóló Kor-
mány rendelettel összhangban 
megalkotott saját önkormányzati 
rendelettel szabályozza a közterü-
leten lévõ fásszárú növények védel-
mét. 

A Kormányrendelet rendelkezé-
sein felül a Mezõtúr Város 
Önkormányzata Képviselõtes-
tületének 21/2005(VII.8.) a telepü-
lés környezetvédelmérõl szóló 
önkormányzati rendelete szabá-
lyozza az ingatlanok és közhasznú 
zöldterületek fenntartását és hasz-
nálatát.

A szabály kimondja, hogy az 
ingatlanok elõtti közhasználatú 
zöldterületeken lévõ növények 
(fák, cserjék, gyep) gondozása, kar-
bantartása az ingatlan tulajdonosá-
nak, használójának kötelessége, 
különös tekintettel az allergén 
gyomnövények irtására. A rendelet 
kimondja azt is, hogy ezeknek a 
zöldterületeknek a gondozása 
magában foglalja a rendszeres 
növényápolást, cserjék, bokrok nyí-
rását, a kiszáradt, kipusztult 
növényzet pótlását, valamint a terü-
let fûmagasságának maximum 20 
cm-en tartását és a járda és az úttest 
fölé nyúló ágak és bokrok, gyalogos 
és gépjármû biztonságos közleke-

dését biztosító nyesését. Tartal-
mazza azt is, hogy közterületre 
gyümölcsfa nem ültethetõ. Sokszor 
elõfordul, hogy a nem megfelelõ 
tulajdonosi gondoskodás miatt a 
csapadékcsatornában megáll a víz, 
amely gyakran a gyümölcsfák ter-
mése okozta eltömõdésnek köszön-
hetõ, valamint a fák és a bokrok 
ágai miatt a járdák helyenként jár-
hatatlanok, ami a növényzet rend-
szeres karbantartásával elkerülhetõ 
lenne. Munkatársaink a város csa-
padékelvezetésében fontos szere-
pet játszó átemelõ szivattyúinak 
(Hídszegi, Háromrózsa, Vásárhelyi 
P. út 7., Csalaközi, Városi 
Sportcentrum, Cs.Wágner J. úti) 
karbantartását és ezzel szorosan 
összhangban az Akasztó-ér 
gaztalanítását és takarítását egész 
évben folyamatosan végzik. Ezen 
felül gyakran gondot okoz a város 
közterületein levõ csatornafedelek 
eltulajdonítása, rongálása, melynek 
pótlása és javítása folyamatosan 
történik.

A túl magasra nõtt, az elektro-
mos vezetéket veszélyes távolság-
ban megközelítõ fák, ágak nemcsak 
üzemzavart, áramkimaradást okoz-
hatnak, ráadásul élet- és balesetve-

szélyt is jelentenek. Júliusban és 
augusztusban az E.on Hungária 
Zrt. munkatársai meghatározott 
ütemterv szerint az egész városban 
folyamatos kényszergallyazási 
munkálatokat végez annak érdeké-
ben, hogy a veszélyes ágakat levág-
ják. A levágott gallyakat a Zrt. ott 
hagyja az ingatlan elõtt, mivel a 
hatályos szabályozás szerint ennek 
elszállítása az ingatlan tulajdonos 
feladata lenne. Mivel ezt a lakosság 
egy része nem teszi meg, ezért 
munkatársaink a levágott biztonsá-
got veszélyeztetõ gallyakat az ingat-
lanok elõtti területekrõl összeszedi 
és elszállítja. Az elmúlt 2 hónapban 
végzett folyamatos szállítás mellett 
közel 100m3-nyi zöldhulladék 
került ennek érdekében összesze-
désre és deponálásra. 

Ezúton is kérjük az ingatlantulaj-
donosok együttmûködését azért, 
hogy a megfelelõen gondozott fák, 
növények és zöldterületek ne okoz-
zanak áramszüneteket, balesetve-
szélyes helyzeteket valamint eldu-
gult és nem megfelelõen funkcioná-
ló csapadékelvezetõ árkokat. Szá-
mítunk az Önök segítségére, mert a 
zöldterületek védelme közös 
ügyünk!

A Mezõtúr-Szarvas között köz-
lekedõ komp szeptemberben reg-
gel 6:00 és este 18:00 között igény 
szerint közlekedik. Délben 12:00 
– 12:30 között a szolgáltatás szüne-
tel.

Közfoglalkoztatási program kere-
tében folytattuk Mezõtúr rossz álla-
potú járda szakaszainak felújítását, 
így ebben a hónapban a XV.út, I. út 
Egri J., Május 1., Kisfaludy út járdá-
inak összesen 184 méteres szaka-
sza került javításra. 

Sok kisgyermekes család látogat-
ja naponta városi játszótereinket, 
fontos számunkra, hogy napi rend-
szerességgel takarítsuk és a játékok 
állapotát is leellenõrizzük. 

Ezúton is kérjük Önöket, ameny-
nyiben rendellenességet illetve 
hibát tapasztalnak, jelentsék köz-
ponti email elérhetõségünkön 
(intezmenyellato@mturiellato.hu) 
vagy a központi telefonszámunkon. 
(0656350037). 

Kérjük, fokozottan ügyeljenek a 
játszótéren elhelyezett eszközök, 

berendezési tárgyak épségére! 
Köszönjük!

Segédmunkás munkakörben, 
kompüzemeltetési feladatokra 
mun-kavállalók jelentkezését vár-
juk fényképes önéletrajzzal az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 
0656350037-es telefonszámon. 

Kép forrása: beol.hu
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Kitüntetéseket adományozott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat ünnepi 
megemlékezést tartott 2021. 
augusztus 18-án délelõtt a 
Megyeháza dísztermében, az 
augusztus 20-i állami ünnepség-
hez kapcsolódóan. A rendezvé-
nyen ünnepi köszöntõt mondott 
Hubai Imre, a megyei közgyûlés 
elnöke, aki beszédében elmondta: 

„A magyar nemzet, benne a 
jászok és a kunok a történelem 
megpróbáltatásain mindig felül 
tudtak kerekedni, a veszteségeket 
követõen újra és újra talpra tud-
tunk állni, államiságunkban 
megmaradtunk, és ha idõnként 
megfogyatkoztunk is, végül min-
dig megsokasodtunk. ” 

Ezt követõen adták át a megyei 
önkormányzat 14 kitüntetõ díját és 
kitüntetõ címét.  Összesen 54-en 
részesültek elismerésben. 

Minden évben azon személyek, 

illetõleg közösségek részesülnek e 
kitüntetésekben, akik tevékenysé-
gükkel a megye fejlõdésének elõse-
gítése, értékeinek növelése érdeké-
ben kiemelkedõ eredményeket 
értek el. 

Az ünnepi ülésen felléptek a 
Jászapátiban mûködõ Pántlika 
Ifjúsági Néptáncegyüttes táncosai 
és Barabás Botond színmûvész, a 
szolnoki Szigligeti Színház 
Igazgatója, közremûködött a 
Szolnoki Légierõ Zenekar, megyénk 
jász és nagykun kapitányai, vala-
mint a Jász Huszárbandérium. 

Az elismeréseket Hubai Imre, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyûlés elnöke és Borbás Zoltán, 
a megyei közgyûlés alelnöke, vala-
mint Rentzné dr. Bezdán Edit 
megyei címzetes fõjegyzõ adták át. 

Három díjat adtak át, melyre 

mezõtúriként különösen büszkék 
lehetünk.

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Díjban részesült Tar 
Anikó Anna a Mezõtúri Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvû Általános 
Iskolájának vezetõje.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Turisztikai Értéke Címet kapott a 
Túri Vásár – Mezõtúr, Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft., immár második 
alkalommal. 

Ezenkívül Idõsbarát Önkor-
mányzat Címet kapott Mezõtúr 
Város Önkormányzata harmadik 
alkalommal.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért 
Díjat kapott Dobos László (posztu-
musz) Karcag Város egykori polgár-
mestere, Dr. Hoffmann Imre (posz-
tumusz) a Belügyminisztérium 

Közfoglalkoztatásért és Vízügyért 
felelõs egykori helyettes államtitká-
ra, Dr. Urbán Zoltán László rendõr 
dandártábornok, Jász-Nagykun-
Szolnok megye egykori, Gyõr-
Moson-Sopron megye jelenlegi 
rendõrfõkapitánya, Dr. Varga Árpád 
címzetes fellebbviteli fõügyész, a 
Hetényi Géza Kórház-Rendelõ-
intézet Covid részlege.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Díszpolgára Díjat kapott Lakatos 
István (posztumusz) a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzati Hivatal Térség-fejlesztési 
és Külügyi Irodájának egykori iro-
davezetõje, Dr. Karikó Katalin, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl 
származó Széchenyi-díjas kutatóbi-
ológus, biokémikus.

Jász-Nagykun-Szolnok Egész-
ségügyi Díjban részesült Dr. 

Besenyi Orsolya jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház Fül-orr-gége osztá-
lyának fõorvosa, Dr. Gögh Edit a 
kunszentmártoni Psycho-Natura 
orvosi rendelõ neurológusa, pszi-
chiáter fõorvos, Dr. Ifj. Beranek 
László a tiszafüredi Sanitas 
Corporis Kft. fõorvosa, belgyó-
gyász, kandidátus, a karcagi Kátai 
Gábor Kórház dolgozói, Kelemen 
Éva a Jász- Nagykun- Szolnok 
Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelõintézet ápolási igazgatója. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Európa Díja kitüntetésben részesült 
Debreczeni Ildikó a szolnoki 
Jelmez-Art Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Gazdasági Díjban részesült a közúti 
szállítmányozásban jelentõs szere-
pet betöltõ karcagi székhelyû Cargo 
Kft., Cseuz Zsolt húsfeldolgozó vál-
lalkozó, a tiszaföldvári Vállalkozók 
Egyesületének megalapítója, a kis-
újszállási székhelyû, mûszaki szol-
gáltatással foglalkozó RST. 2000 
Kft.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közmûvelõdési Díjban részesült 
Karcagi-Nagy Zoltán karcagi nóta-
énekes, Molnárné Szikszai Kára és 
Szikszai Mária Katalin jászapáti 
mûvelõdésszervezõk, a jász kultu-
rális örökség õrzõi.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Mûvészeti Díjat kapott Izaki 
Maszahiro Szolnok Megyei Jogú 
Város fõzeneigazgatója, a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar vezetõ kar-
mestere, a kisújszállási Morgó 
Hímzõkör, a jászapáti Rokolya 
Varrómûhely. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Díjban részesült Bodnár 
Józsefné nyugalmazott tomaj-
monostorai pedagógus, Dögei 
Imréné a tiszafüredi Kossuth Lajos 
Gimnázium francia nyelvszakos 
pedagógusa, Lajosné Kiss Klára a 

Jászladányi Óvoda és Bölcsõde óvo-
davezetõje, Szabó-Bálint Katalin a 
Jászapáti Gróf Széchenyi István 
Katolikus Gimnázium, Technikum 
és Szakképzõ Iskola angol és orosz 
nyelvszakos tanára, Szolnok Városi 
Tehetséggondozó Szakkollégium 
nevelõtestülete, Szutorisz-Szügyi 
Csongor a Szolnoki Tankerületi 
Központ igazgatója.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzati és Közigazgatási 
Díjat kapott Domokos Gyula 
Karcagi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályának vezetõje, Dr. 
Bánfi Zsuzsanna Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Kunhegyesi Járási Hivatalának 
vezetõje, Dr. Rácz Andrea Szolnok 
Megyei Jogú Város aljegyzõje, 
Kaszab Marianna Jászapáti 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályának vezetõje. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Szociális Díjban részesült Bozsik 
Magdolna kunszentmártoni nevelõ-
szülõ, Horváth Erika a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézménye 
igazgatója, a Karcagi Többcélú 
Térségi Társulás Idõsek Otthona, az 
újszászi Zagyvaparti Idõsek Ottho-
na.

Folytatás a 7. oldalon. 
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A MEZÕTÚRI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZKÖSZÉG KÖZLEMÉNYE

Fülöp Mónika evangélikus lelkész, a Gyomai és Mezõtúri 

Evangélikus Egyházközségek lelkésze 

2021. szeptember 1-tõl Budapesten folytatja szolgálatát. 

Az illetékesek megkezdték az intézkedéseket, hogy minél 

elõbb egy új lelkész  folytathassa a megkezdett munkát. 

Mezõtúri Evangélikus Egyházközség

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Testnevelési és Sport Díjat kapott a 
Jászladányi Egyetértés SE Darts 
Szakosztálya, Nagy Roland a 
Tiszaszentimre Községi Sport-
egyesület elnöke, Tasnádi Zoltán, 
kosárlabda edzõ, a Szolnoki 
Kosárlabda Akadémia szakmai 
vezetõje, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kosárlabda Szövetség szak-
mai elnökhelyettese.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Díjban részesült Dr. 
Beranek László Gyõzõ a Tiszafüredi 
Sanitas Corporis Járóbeteg Szakren.
delõ és Lakóközösségi Reha-
bilitációs Centrum megalapítója, 

igazgató fõorvosa, belgyógyász, 
reumatológus, fizioterápiás szakor-
vos.

Az Év Polgármestere Jász-
Nagykun- Szolnok Megyében 
Bander József Tiszapüspöki polgár-
mestere, Szûcs Lajos Jászbol-
dogháza polgármestere, Tatár 
László Fegyvernek polgármestere. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendészeti és Közbiztonsági Díjban 
részesült Czókoly Viktorián kisúj-
szállási nyugalmazott tûzoltó 
õrnagy, Simon Imre rendõr alezre-
des, rendõrségi fõtanácsos, a Jász-
Nagykun-Szolnok, Megyei Rendõr-
fõkapitányság Kunszentmártoni 

Rendõrkapitányságának kapitány-
ságvezetõje, Dr. Koller József  dan-
dártábornok, MH 86 Szolnok 
Helikopter Bázis parancsnoka, 
helyõrség-parancsnok.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Turisztikai Értéke Címet kapott a 
Túri Vásár – Mezõtúr, Mezõtúri 
Közmûvelõdési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. és Csukás István kis-
újszállási mesés szellemi öröksége, 
Kisújszállás Város Önkormányzata.

 Települési Környezetért kitünte-
tõ címet kapott a Jászfelsõ-
szentgyörgy Községi Önkormányzat 
és Csataszög Községi Önkor-
mányzat.

Ifjúságbarát Önkormányzat 
Címben részesült Rákócziújfalu 
Községi Önkormányzat és 
Jászszentandrás Községi 
Önkormányzat. 

Idõsbarát Önkormányzat Címet 
kapott Tiszafüred Város Önkor-
mányzata és Mezõtúr Város 
Önkormányzata. Gratulálunk a 
díjazottaknak és további sikeres 
munkát kívánunk!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Kozák Béla „vascsodái” is láthatóak voltak a Túri Vásáron

A vásári forgatagban válogathattunk óriás perecek, bõrmûvesek, fazeka-
sok, hímzõk, foltvarrók termékei között. Kóstolhattunk galagonyás limoná-
dét, miközben a guruló zongora sanzonjait hallgathattuk… a meleg levegõ-
tõl talán kitikkadtunk és örültünk az út fölé hajló lombos fák árnyainak. 

Kozák Béla szobrász is bemutatta a Közösségi Ház épülete elõtti soron 
alkotásait, azonban õ aligha pilledt el a nyári hõségtõl, mert 50-60 Celsius 
fokban heggeszti, kalapálja vasból készült remekeit. 

A tûzzel szelídíti a kemény anyagot, hogy elõcsalogathassa belõle az új 
formát, ami addig a képzeletében élt. Munkája közben lassanként elõbuk-
kan a kanalakból a pávatoll, a szögekbõl a macskabajusz. A tárgyak a 
Tokaji Múzeumban és a Miskolci Múzeumban is szerepelnek állandó és 
idõszakos kiállításokon.

Kakuk Móni

2021.09.05 Vasárnap 16:00 

MEZÕTÚRI AFC - MARTFÛI LSE

2021.09.18 Szombat 15:30 

MEZÕTÚRI AFC - TÓSZEG KSE

2021.10.10 Vasárnap 14:30 

MEZÕTÚRI AFC - 

JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

2021.10.24 Vasárnap 14:00 

MEZÕTÚRI AFC - TISZAPÜSPÖKI FC

2021.11.06 Szombat 13:30 

MEZÕTÚRI AFC - TISZAFÖLDVÁR SE

2021.11.20 Szombat 13:00 

MEZÕTÚRI AFC - ÚJSZÁSZI VVSE

A Mezõtúri AFC felnõtt labdarúgóinak 

hazai mérkõzései
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Dr. K. Nagy Istvánné Szép Erzsébet tanárnõ (1931. dec. 14. – 2021. jún. 19.)

Dr. K. Nagy Istvánné egykori 
újvárosi kollégánk a közelmúltban 
halt meg Orosházán, ahol egyetlen 
fia, Dr. K. Nagy István és unokái 
közelében élt már jó néhány év óta. 
Onnan járt Mezõtúrra, ha osztályta-
lálkozókra hívták régi kedves tanít-
ványai, akik igen tisztelték lelkiis-
meretes munkájáért, velük való 
törõdéséért, és irántuk való szerete-
téért. Ez a szeretet oldozta lépésrõl 
lépésre azt a bántó és fájó érzést is, 
ami az iskola vezetõitõl és tantestü-

letétõl érte õket 1970-71-ben, mert 
Õ mindég nagy lelkiismerettel dol-
gozott férjével együtt a tanulók 
szellemi fejlõdéséért. – De errõl én 
itt most nem akarok beszélni.  (ez 
idõben egyébként szülési szabadsá-
gon voltam).

Szép Erzsébet a Mezõtúri Teleki 
Blanka gimnáziumból lépett át a 
szarvasi tanítóképzõbe, amikor 
eldöntötte, hogy tanítónõ szeretne 
lenni, mert nagyon szép nõi hiva-
tásnak érezte ezt a pályát. Ezért 
hívta ekkor kedves kis ismerõsét, 
Lapis Eszterkét is ebbe az iskolába, 

mert megérezte benne, hogy jó 
pedagógus lesz belõle. Eszterke 
ezért mindég hálával emlékezik 
reá. Tanítónõi oklevelével kezdett 
dolgozni a Rákóczi úti iskola Fóti 
utcai épületében, ahol férje K. Nagy 
István is megkezdte a pedagógus 
pályát, és mindketten szeretettel 
tanították az alsórészi gyerekeket. 
Szép Erzsike évek múlva magyar-
történelem szakos tanári diplomát 
szerzett, tanítónõi oklevele mellé. E 
magasabb szintû tanári munka már 
az Újvárosi általános iskolához 
kötötte õket, ha jól tudom 1960-tól 
kezdve. Férjének szülei az újvárosi 
Sugár úton laktak az iskola és a 
templom közelségében, õk is ott 
éltek velük együtt. A 4. számú 
Újvárosi általános iskolában mind-
ketten szaktanárként folytatták 
munkájukat. A férje mezõgazdasá-
gi mérnökként kapott státuszt az 
iskolában, mint politechnika tanár. 
Erzsike magyar és történelem szak-
tanári munka mellett irodalmi szak-
körben fejlesztette tanítványai 
készségeit, készítette fel õket iro-

dalmi mûsorok elõadására és vitte 
õket sikeres bemutatókra, sõt ver-
senyekre, ahol szép eredményeket 
értek el. Dr. K. Nagy Istvánné tanár-
nõ az újvárosi iskolában – majd 
késõbb a szakmunkásképzõ iskolá-
ban tanította szaktárgyait és mellet-
te irodalom-szakköri területen 
nevelte tanítványait az irodalmi 
értékek mélyebb megismerésére, 
megértésére és megbecsülésére. 
Szakköröseit rendszeresen vitte a 
Kossuth-téri Móricz Zsigmond 
Könyvtárba, hogy ismerkedjenek 
az irodalom számukra való értékei-

vel, és szokjanak hozzá az olvasás 
örömeihez.

Pedagógiai munkáját más érté-
kek mentén is bõvítette, szélesítet-
te. Citeraegyüttest hozott létre, – 
mely hangszer tanítása itt Mezõ-
túron iskolai szinten legelõször õ 
hozzá kötõdött. Sok helyen föllép-
tek e citerázó gyerekek. 
Föllépéseiken egységes úttörõruhá-
ban jelentek mindég meg, fehér 
blúzban, piros nyakkendõvel, sötét-
kék szoknyával, és a hajukban 
fehér masnival. A versenyeken 
nagyszerû eredmények mutatták 

precíz fölkészültségüket, fegyelme-
zett kiállásukat. 

Nyugdíjas éveiben sem a pihe-
nést kereste. Nagyothalló idõs szü-
leit Szolnokra kísérve találkozott a 
nagyothalló csoportok köreivel, 
ahol õt is megkérték egy ilyen cso-
port vezetésére. 

Mivel hiányzott neki a munka, 
vállalta e megtisztelõ feladatot, de 
csak itt Mezõtúron. Így jött létre 
városunkban is 1989-ben a 
Nagyothallók Irodalmi Klubja több, 
mint 70 fõvel. Nem volt könnyû 
dolga, mert sok nagyothallót fel 
kellett készíteni személyesen, nagy 
türelemmel a helyes olvasásra és 
beszédre is. Versekkel, irodalmi 
összeállításokkal és mesék dramati-
zálásával készültek fellépéseikre. 
Volt teljes Petõfi és József Attila 
irodalmi mûsoruk is. Mûsoraikat 

több helyen elõadták megyeszerte. 
Több ízben a Túri vásáron is szere-
peltek. 2007. májusában Arany 
János versmondó ünnepet hirdetett 
meg a nagyothalló csoportoknak, 
melyre több mint 10 város csoport-
jai jelentkeztek. 30 nagyothalló és 
25 siket versmondó állt pódiumra, s 
bizony nagyon megrendítõ élmény 
volt nézni és értékelni jelbeszéddel 
elõadott verseiket, mely néhány 
esetben átlépett a nagy elõadói 
szféra felé. Nekünk nézõknek 
bizony nem egyszer folyt a köny-
nyünk a megrendüléstõl. Nemcsak 

irodalommal foglalkoztak, volt 
kórusuk is. Népdaléneklési tudá-
sukkal Cigándra is elmentek, ahol 
szép sikereket értek el énekeseik. 

Osztálytalálkozókra mindég bol-
dogan jött, legutóbb 2018-ban járt 
örömmel az Újvárosi iskola szép és 
jelentõs 50 éves találkozóján, 
melyen emléktáblát avattak, és 
kivételes szépségû díszes emlékla-
pot is kaptak.

Dr. K. Nagy Istvánné Szép 
Erzsébet egész pályája, élete a 
magyar kultúrához kötõdött. 
Mindenkor a legnagyobb türelem-
mel és tisztességgel állt csoportja 
élén. Legyen érte áldott az emléke.

Szeretettel egy volt Újvárosi iskolai 
kolléganõ: 

Kiss Imréné Mikes Éva
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FICSAK Nyári Tábor

2021. augusztus 02-06. között 
második alkalommal rendeztük 
meg ingyenes táborunkat rászoruló 
gyermekek részére.

Nagy öröm számunkra, hogy 
Alapítványunk 2,5 millió forint 
támogatásban részesült a„FICSAK 
MEZÕTÚR ALAPÍTVÁNY PROG-
RAMJA A CSALÁDOSOK ÉS 
FIATALOK TÁJÉKOZTATÁSÁRA”, 
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 
NEAO-KP-1-2021/10-000425. Ezen 
nyertes pályázatunk elsõ programja 
volt a tábor, a támogatásnak 
köszönhetõen még színesebb, szín-
vonalasabb programokkal tudtuk 
szebbé tenni a résztvevõ gyerme-
kek hetét.

A táborozó gyerkõcök kiválasztá-
sa úgy, mint a tavalyi évben is a 
Család és Gyermekjóléti Központ 
munkatársával folytatott egyeztetés 
alapján történt. A tábor célcsoport-
ja általános iskolás gyermekek, 
különös tekintettel azokra, akik 
halmozottan hátrányos helyzetük 
miatt ingerszegény környezetben 
élnek és ilyen programokon egyéb-
ként nem lenne lehetõségük részt 
venni. Egészen az elsõstõl, a hete-
dikes csemetékig voltak résztvevõ-
ink, de ez egy pillanatig sem veze-
tett klikkesedéshez, sõt a nagyob-
bak között hosszantartó barátságok 
szövõdtek, a piciket pedig egész 
héten segítették, terelgették a 
nagyok. 

  A tábor elsõdleges céljai között 
szerepelt a szülõk számára a gyer-
mekfelügyelet megkönnyítése a 
nyári szünetben. A gyermekek 
részére hasznos és tartalmas idõtöl-
tés biztosítása, megfelelõ testi fejlõ-
désük érdekében sport - és egyéb 
mozgásos programok, szabadtéri 
szabadidõs tevékenységek szerve-
zése.Egészséges lelki és szellemi 
fejlõdésük érdekében kulturális, 

szórakoztató, kézmûves progra-
mok szervezése. Nagyon fontos 
célnak tekintettük most is a gyer-
mekek társas kapcsolatainak bõví-
tését,a táborozók érzékenyítését az 
erre a célra készült rövid filmek 
megnézése és feldolgozó megbe-
szélése segítségével, melyek atti-
tûdalakító hatásával odafigyelésre, 
empátiára és a „normálistól”, a 
megszokottól való eltérés elfogadá-
sára nevel. Emellett hangsúlyt fek-
tettünk a környezetvédelem és az 
egészséges életmód fontosságára, a 
helyi hagyományok, várostörténeti 
információk megismerésére.

A tábor központi helyszíne a 
Közösségi Ház jurta terme volt, de 
többségében igyekeztünk az idõjá-
rás függvényében szabadtéri prog-
ramokkal szórakoztatni a gyerkõ-
cöket. 

Az elsõ napon az ismerkedést és 
néhány fontos információ elsajátí-
tását, valamint a reggelit követõen 
„Kincskeresõ” túrára indultunk 2 
csapatban, amely által szép kis gya-
logtúrán mozgattuk meg minden 
porcikánkat, eközben szórakozva, 
rejtvényeket fejtve jutottunk el és 
ismertük meg a város különbözõ 
nevezetességeit. A finom ebéd után 
kézmûves foglalkozás keretében 
készültek a szebbnél szebb alkotá-
sok, majd egy kis játszóterezéssel 
vezettük le a nap fáradalmait.

A keddi napot izgatottan várták a 
gyerekek, hiszen egy kis sétát és 
játszóterezést követõen a strandé 
volt a fõszerep. Volt itt móka, kaca-
gás, finom ebéd, a délutáni órákban 
pedig a MAFC Kézilabda Szakosz-
tályának köszönhetõen betekintést 
nyerhettek a gyerekek a strandkézi-
labda szabályaiba kipróbálhatták a 
játékot. Egy finom uzsonnával kel-
lemesen zártuk ezt a napot is. 

Majd következett a hét legél-

ménydúsabb napja, ugyanis egy 
gyors reggelit követõen buszkirán-
dulásra indultunk Szolnokra. Itt 
elõször a nemrégiben nyílt Ormos 
Imre Park játszóterén töltöttünk el 
felejthetetlen perceket, majd a 
RepTár csodái kápráztattak el ben-
nünket. A minden gyermek által 
imádott pizzát a Bagolyvár Vadas-
park elõtt piknikezve, szuper han-
gulatban fogyasztottuk el, melyet 
követõen a Vadaspark állatai ejtet-
tek ámulatba kicsiket és nagyokat. 
Tele élményekkel, a haza felé utat 
végig nevetve, énekelve érkeztünk 
4 órakor haza.

Csütörtökön az idõ kicsit rosz-
szabbra fordult, de ez mit sem vett 
el a lelkesedésbõl. Jót sétáltunk a 
fõtérre, ahol Herczeg Zsolt polgár-
mester úr köszöntötte a gyerekeket 
és folytatott velük kötetlen beszél-
getést. Ezt követõen a csapat egyik 
fele megtekintette a Városháza fel-
újított tornyát, megcsodálva a kilá-
tást, a másik fele pedig addig város-
nézõ körútra indult az Önkor-
mányzat kisbuszával. Szerencsére 
mindenki átélhette az élményt, 
mert csak ezek után érkezett meg 
az esõ. A finom ebédet a 
Gyöngyhalászban elfogyasztva a 
Közösségi Házban csendespihenõ 
kezdõdött, ahol a gyerekek filmet 
néztek, kézmûveskedtek, társasjá-
tékoztak. 

Majd elérkezett, az õszintén 
megmondva senki által nem várt 
tábor utolsó napja. Mint az egész 
hét, ez a nap is felejthetetlenül, 
szeretettel tele telt el, sajnos nagyon 
gyorsan. A reggeli után Gonda 
Gabriella, a Család és Gyermekjóléti 
Központ munkatársa gyerekjógával 
mozgatta meg minden porcikánkat. 
Ezt követõen Fekete Terézia védõ-
nõ érkezett hozzánk, aki tartalmas 
beszélgetést folytatott külön a 
lányokkal, külön a fiúkkal. Amíg az 
egyik csapat érdeklõdõ elõadáson 
vett részt, addig a másik csoport a 
játszótéren szórakozott önfeledten. 
Hálás köszönet a szuper délelõttért 
Gabi néninek és Teca néninek is 
egyaránt! Ebéd után elérkezett a 
mindenki által várva várt pillanat a 
„Ki mit Tud?” Énekkel, tánccal, 
egyéni és csoportos produkcióval 
kápráztattak el bennünket a gyere-

kek. Csak ámultunk és bámultunk, 
hogy milyen kész elõadással álltak 
ki bátran elénk és társaik elé. A 
versenynek természetesen „tétje” is 
volt, hiszen minden fellépést egy 
kis meglepetéssel értékeltünk. Egy 
hatalmas buli kerekedett, melyet a 
„Leg a Láb” Táncegyüttes táncházá-
val zártunk. 

Majd eljött a búcsú ideje…, ami 
bevallom igen nehézre sikeredett, 
hiszen az a sok szeretet, hála, ame-
lyet ezektõl a gyerekektõl kaptunk 
leírhatatlan érzés. Könnyeket hul-
latva, ölelkezve, messzirõl még 
integetõ gyerekekkel zártuk ezt a 
csodálatos, tartalmas hetet. Kicsit 
elfáradtunk, de kimondhatatlanul 
megérte, hiszen boldog, lelkes, 
ragyogó szemû gyerekekkel tölthet-
tünk el egy hetet. Információkkal, 
élményekkel gazdagon térhetett 
minden résztvevõ haza. Barátságok 
születtek és büszkén mondhatom, 
hogy nem csak a tábor hetére, 
hiszen azóta is többször láttam a 
nagyobbakat, ahogyan találkoznak 
egymással, beszélgetnek a 
Szabadság téri játszótéren. 
Nagyobb elismerés nekünk tábor-
szervezõknek nem kell annál, mint 
ezek a szavak, mondatok: „Ne 
legyen vége! Életem legjobb tábora! 
Jövõre is szeretnék jönni!” és sorol-
hatnám még.. Egy biztos „AHOL 
SZERETET VAN, OTT MINDEN 
VAN” talán ez a legjobb egy mon-
dat, amivel a tábort jellemezhet-
ném, összefoglalhatnám. 

Ezúton is köszönöm önkéntes 
segítõimnek, Nyujtó-Czeglédi Ber-
nadettnek és Veres Anikónak fárad-
hatatlan, önzetlen munkájukat. A 
nyári diákoknak, akik egész héten 
felnõtteket megszégyenítõ módon 
gondoskodtak a gyerekekrõl, segí-
tették munkánkat. Továbbá 
köszönjük a nyugdíjas kluboknak, 
hogy isteni sütijeiknek köszönhetõ-
en mindannyiunknak lesz mit az 
õszi fogyókúrával lefaragni. 

A program a Nemzeti Együtt-
mûködési Alap támogatásával való-
sult meg. 

KÖSZÖNJÜK!

Pozderka-Korcsok Anita
kurátor
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Eredményes volt a ruhaosztás

2021. augusztus 12-én közös 
szervezésben valósult meg az 
ingyenes, minõségi ruhaosztás a 
Városháza belsõ udvarán. 

A ruhaadományokat a FICSAK 
Mezõtúr Alapítvány gyûjtötte, 
melyek a Család és Gyermekjóléti 
Központtal és Szolgálattal együtt-
mûködve kerültek kiosztásra az 
ügyfélkörükbe tartozó rászoruló 
családok részére. 

A megjelentek egészen a csecse-
mõruháktól a felnõtt nõi - és férfiru-
hákig, továbbá gyermekjátékok, 
táskák között válogathattak. 

Ezúton is köszönjük minden 
adományozó nagylelkû felajánlá-
sát. 

Az adományokat a FICSAK 
Mezõtúr Alapítvány továbbra is 
szeretettel fogadja. 

Kérjük, hogy jó állapotú, mások 
számára még használható adomá-
nyokkal tiszteljék meg az adomá-
nyozottakat.

Köszönöm kollégáim, önkéntes 
segítõink áldozatos munkáját, akik 
a válogatásban, osztásban, lebo-
nyolításban részt vettek. 

Mezõtúr Város Önkormány-
zatának köszönjük, hogy az ese-
ményhez a helyet rendelkezésünk-
re bocsátotta.

Pozderka-Korcsok Anita
kurátor

Szelíd szavak

Ha szívbõl jönnek szelíd szavak,
- Általában mindenki megérti - 

Mert az igen és a nem is 
benne van.

De igazán megérinteni 
csak azt az embert tudja,

Akinek szíve-lelke-felfogása- 
az ÉLETRÕL- 
rendben van.

A valóság nem ily szelíd, 
nem ily kedves,

De ha van rálátásod, 
e szavakból megérted,

amit a Teremtõ adott Néked:

földi identitásod.
A példa jó: a természet törvénye. 

Keletkezés és elmúlás- nevel- 
Feloldja félelmedet.

Tavasz, nyár, õsz és tél. 
Mindenkinek mást jelent.

De az elmúlás szomorúságát,
félelmét feloldva, 

az a sok millió gyönyörû forma,
Azt súgja: az élet örök.
Csak leld meg benne 

saját örömöd.

M.M. Hódít az új trend a lakberendezésben: a kerámiavirágok.  Kép a Túri Vásár kavalkádjából. 

FELHÍVÁS

Mezõtúr Város Képviselõ-
testülete által alkotott, a helyi kitün-
tetések, díjak alapításáról és ado-
mányozásáról szóló 15/2018.
(IX.27.) önkormányzati rendelet 
alapján:

A „Mezõtúr Város Díszpolgára” 
kitüntetésre és a „Mezõtúr Városért” 
díj adományozására az állami és 
társadalmi szervek, gazdasági tár-
saságok, választópolgárok; a 
„Mezõtúr Város Szolgálatáért” díj 
adományozására bármely választó-
polgár, vagy jogi személy; továbbá 
„Az Év Mezõtúri Vállalkozója” díjra 
természetes személy, jogi személy, 
vagy jogi személyiség nélküli szer-
vezet 2021. szeptember 14-ig javas-
latot tehet, melyet Mezõtúr Város 
Polgármesteréhez kell írásban 
(5400 Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
címre) benyújtani.

„Mezõtúr sportjáért”, „Mezõtúr 
kultúrájáért”, „Az év mezõtúri 
sportolója” és a „Mezõtúr város jó 

tanulója, jó sportolója” kitüntetések 
adományozására szintén 2021. 
szeptember 14-ig bármely mezõtúri 
választópolgár vagy jogi személy 
javaslatot tehet, melyet Mezõtúr 
Város Képviselõ-testületének 
Mûvelõdési, Oktatási és Sport 
Bizottságához kell írásban (5400 
Mezõtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
címre) eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2021. 
október 23-án ünnepélyes keretek 
között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával 
kapcsolatos tudnivalókat a hivatko-
zott önkormányzati rendelet tartal-
mazza, mely a Közös 
Önkormányzati Hivatalban Tóth 
Ádám ügyintézõnél (Tel.:56/551-
913, email: toth.adam@mezotur.
hu), a www.mezotur.huinternetes 
felületen, illetve a könyvtárban 
megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Élményeink a Túri Halas Napokon

Azt hiszem, a Mezõtúri 
Szépkorúak Hagyományõrzõk 
Klubja megint kitett magáért. A 
szervezõk felkértek minket a hallé 
fõzésére. A pénteken elõkészített 
halból szombaton közösen fõztük 
meg a halászlé alapanyagát. 
Köszönet a Kákafoki Horgász-
egyesület tagjainak, akik részt vet-
tek a munkában, ami kilenc órán 
keresztül tartott. Nagyon finomra 
sikerült. Az egyik segítségünk, 
Jolika, felajánlotta, hogy legköze-
lebb is szívesen segít nekünk és jól 
érezte magát velünk. 

Délután két órára a rendezvé-
nyen közremûködõknek ebéddel 
szolgáltunk. Ebéd kiosztás után 
készültünk a vacsorához. 100-120 
szelet halat sütöttünk, az elõkészü-
letek sok idõt igényeltek. A sütés-
hez fél ötkor fogtunk hozzá, és 
majdnem fél nyolc volt, mire az 

utolsó darab is kisült. A fellépõ 
mûvészek frissen és melegen tud-
ták fogyasztani. Örült a Korda 
házaspár és Király Viktor mûvész 
úr is. Jól sikerült minden, nem volt 
hiábavaló a fáradozásunk. Jók vol-
tak a mûsorok, a fellépõk. Szívbõl 
gratulálunk mindenkinek és  
köszönjük, hogy hozzájárulhat-
tunk a szervezõk fáradtságos mun-
kájához. És végül, de nem utolsó 
sorban gratulálunk a fõzõverseny, 
és a horgászverseny díjazottainak. 

Mi most nem magunkért dolgoz-
tunk, hanem a Túri Halas Napok 
rendezvény részvevõiért. Jól érez-
tük magunkat. Köszönjük a meg-
tiszteltetést!

Ádám Jánosné
Mezõtúri Szépkorúak 
Hagyományõrzõ Klub

Túri Halas Napok 2. rész

Elõzõ lapszámunkban beszámol-
tunk a délelõtti programokról, a 
horgászverseny és a halétel fõzõ-
verseny eredményeirõl. A délután 
folyamán egyre többen érkeztek a 
Városi Strandfürdõ területére. Volt, 
aki elõször a medencébe csobbant 
bele, volt, aki rögtön a kézmûves 
vásár vagy a színpad felé vette az 
irányt. Gyermeksziget, és számos 
program közül választhattak a II. 

Túri Halas Napra látogatók. A ren-
dezvény az Emberi Erõforrások 
Minisztériuma támogatásával való-
sult meg.

A színpadon fél kettõtõl fellépett 
Petróczki Csaba nótaénekes, õt 
követte a vidám Cory és a Happy 
Gang popegyüttes. A délután folya-
mán több mezõtúri zenész hang-
szert és mikrofont ragadhatott, az 
elsõ volt a populáris rockzenét ját-

szó #ComingSoon Zenekar saját 
dalaikkal.

Az estét nyitotta a legendás éne-
kes pár, Korda György és Balázs 
Klári, akik nemcsak humorukkal és 
slágereikkel lopták be magukat 
ezúttal is a mezõtúri közönség szí-
vébe, de egy-egy dallal sikerült visz-
szahozni a 70-es, 80-as évek nosz-
talgikus hangulatát. 

Cristoph Consty mezõtúri énekes 

szintén saját, angol nyelven megírt 
dalokkal érkezett, amikben az 
érzelmek, a ritmus, az új zenei 
irányvonalak egyszerre teremtettek 
fergeteges színpadlétet.

A New York-i születésû Király 
Viktor és zenekaraeste fél kilenckor 
kezdte meg élõ koncertjét. A 2008-
as év hangja, 2014-ben a legjobb 
férfi elõadó, a negyedik Megasztár 
gyõztese a 3rd Dimension cimû 

platinalemezének dalai mellett, 
szóló és stúdióalbumjainak 
repertoárából is hozott a mezõtúri 
koncertre. Õt követte éjfélig a szín-
padon Hamvai P.G. lemezlovas, 
zeneszerzõ, aki mindezek mellett 
ismert zenei producer. 

A Városi Strandfürdõ területén 
megrendezett II. Túri Halas Napok 
szombati napja sikerrel zárult és a 
szervezõk bíznak benne, hogy 
2022-re a járványhelyzet elmúlásá-
val, immár felszabadultabban és 
védettségi igazolvány használata 
nélkül, mindenki számára egyfor-
mán látogatható lehet.

Kakuk Móni
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ELHUNYTAK

Szegedi Zoltán élt 54 évet,
Tolnai Károly Sándorné Bordács Sára 

élt 80 évet, 
Hajdú Sándor élt 68 évet,
Csikós Sándor élt 90 évet,

Herbály Sándorné Kun Jolán Mária élt 91 évet,
Szegedi Károlyné Lakatos Irén élt 62 évet,

Kovács László élt 62 évet,
Nyitrai Gáborné Kozák Ilona Róza élt 92 évet,

Keresztes Mihály élt 71 évet,
Restye Erzsébet élt 67 évet,

Rafael Péter Pálné Mária élt 75 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Aug. 27-  Szeptember 2-ig: 
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 56/350-993
 
Szeptember 3-9-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet: 

Augusztus 28-29: 
dr.  Matuska László
Mezõtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30-978-2286

Szeptember 4-5-ig: 
dr. Bodó Péter 
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30-239-934

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Mezõtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemû 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

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETÕGONDNOKSÁG
MEZÕTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRÛ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRÛ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL: 
06 30/239-6721, 0630/347-6628

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztõségének.

MEGHÍVÓ

Mezõtúr Város 

Képviselõ-testülete

2021. szeptember 30-án 

(csütörtökön), 

13.30 órakor

közmeghallgatást tart, 

amelyre ezúton meghívom.

Helyszíne: Városháza 
Díszterme (5400 Mezõtúr, 

Kossuth L. tér 1. I. emelet 9.)

Herczeg Zsolt

polgármester

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Mezõtúr II. számú házi gyer-

mekorvosi körzetben 
(Mezõtúr, Sugár út 25.) 2021. 
augusztus 31-én (kedd) Dr. 
Kondász Andrea Ildikó gyer-

mekorvost Dr. Mile Ágota 
helyettesíti az alábbiak szerint:

A rendelés helye: 
Mezõtúr, Kossuth Lajos u. 7.

A rendelõ telefonszáma: 
06-56/850-001
Rendelési idõ: 

09.00-11.00; 14.00-15.00

Tájékoztatom továbbá Önöket, 
hogy a körzetben 

2021. szeptember 01. napjától 
Dr. Szabóné Dr. Nagy Erika 

gyermekorvos rendel.

Az új rendelési idõ:
Hétfõ: 13.00 – 16.00
Kedd: 09.00 – 12.00

Szerda: 13.00 – 16.00
Csütörtök: 09.00 – 12.00

Péntek: 09.00 – 12.00.
Tanácsadás ideje: 

szerda 12.00 – 13.00.

Herczeg Zsolt
polgármester

Domokos Lara Nikolett
(Muzsai Nikolett)

Fadgyas Rebeka
(Molnár Kitti)

Gajdos Martin
(Huszárik Mariann)

Raffael Kevin 
(Kelemen Mónika)


