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2015. szeptember 25.

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Figyelem!

Főzőverseny
2015. október 11.
az Ősz-ülő program keretein belül
Mezőtúr, Szabadság tér- Sétáló utca
Várjuk baráti- munkahelyi-civil közösségek jelentkezését!
A főzés kellékeiről mindenki maga gondoskodik!
Nevezési díj: NINCS!
Nevezni bármilyen étellel lehet.
Az ételek leadási határideje: 12:00
Nevezésenkénti mennyiségkorlát NINCS!
Jelentkezni: a Közösségi Ház titkárságán személyesen, vagy telefonon: 06/56-350-075, 06/20-243-5808, illetve
a verseny napján.
A nap folyamán egész napos színpadi programokkal, kirakodóvásárral várjuk a kilátogatókat.
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők:
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

A 2015. október 11-én megrendezésre kerülő Ősz-Ülő program keretein belül főzőverseny és kézműves
vásár is lesz. A két program helyszíne a sétáló Utca és a Közösségi
Házhoz tartozó parkoló, amelyet a
RENDEZVÉNY IDŐTARTAMÁRA
LEZÁRUNK.
Ezúton is kérem és előre is köszönöm szíves megértésüket!

Bordács László
ügyvezető

Rajzpályázat					
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mezőtúr és vidéke
Közterületi fogadóóra

HIRDETMÉNY

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• október 18., november 22., december 20., január 17., február 21., március 20., április 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com			
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
Boldog István

Országgyűlési Képviselő

Rajzpályázat
Kedves Gyerekek!
Tisztelt Szülők, Pedagógusok!
A „Mezőtúr Városközpont funkcióbővítő fejlesztése” beruházás
keretében megújul a Kossuth Lajos
tér
is.
Mezőtúr
Város
Önkormányzata „A mi főterünk”
címmel rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások (óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos kategóriában) részére. A pályázók rajzaikon keresztül mutathatják be, milyennek képzelik el városunk hamarosan átadásra kerülő,
megújuló közösségi terét, a Kossuth
Lajos teret.
A bármilyen technikával készült
kasírozott rajzokat 2015. október
5-ig
a
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Titkárságára (5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1.), a név, intézménynév, osztály, életkor és elérhetőség feltüntetésével szíveskedjenek eljuttatni.
Az eredményhirdetés az ŐszÜlő városi rendezvényen, 2015.
október 11-én (vasárnap) ünnepé-

lyes keretek között történik. Az esemény alkalmával a beérkezett alkotások kiállításra kerülnek.
Minden pályázó elismerésben
részesül. A kategóriák első helyezettjei egy-egy kerékpárral, továbbá
debreceni élményfürdő belépővel
(szülői kísérettel együtt) térhetnek
gazdagabban haza.
További információk kérhetőek:
Korcsok Anita, tel: 06/20/220-3686,
email: akorcsok@mezotur.hu
A rajzpályázatot támogatja a
Dryvitprofi Kft. 				

Mezőtúr Város
Önkormányzata

Mezőtúr Város Önkormányzata a
20/2011. (XI.15.) önkormányzati
rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok
bérleti jogára 2015. december 15-től
5 évre:
1. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel F.
út 34. szám tetőtér 9. ajtó alatti 1,5
szoba, konyha, fürdőszoba, WC,
előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 54
m2-es lakás, (lakbér 300 Ft/m2/hó)
2. 3886/7/A/2 hrsz-ú Mezőtúr,
Ifjúsági lakótelep 13. épület fsz. 2.
ajtó alatti 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előtér helyiségekből
álló, komfortos komfortfokozatú 53
m2-es lakás (lakbér: 200 Ft/m2/hó).
A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint takarítani, az épülethez tartozó
járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.
A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint
önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti
szerződés azzal a mezőtúri lakhel�lyel rendelkező személlyel köthető,
aki a 40. életévét nem töltötte be. A
pályázat útján kiválasztott bérlővel
maximum 5 évre köthető bérleti
szerződés, mely az ingatlan kezelőjének javaslatát figyelembe véve
maximum egyszer, 5 éves időtartamra meghosszabbítható. A bérlakás bérbe adásának feltétele, hogy a
bérlő állandó kereső tevékenységet
folytasson és vállalja, hogy lakástakarékpénztárnál
lakáselőtakarékossági szerződést köt és
lakás-előtakarékosság jogcímén
havonta legalább 10.000 Ft összeget
befizet a bérlet teljes ideje alatt.

A pályázatnak tartalmazni kell:
a) a megpályázott bérlemény
címét,
b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét,
születési idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét,
lakás- és életkörülményeinek
bemutatását,
c) a pályázati kiírásban szereplő
feltételek elfogadását,
d) a pályázó munkaviszonyáról
szóló igazolást, valamint jövedelméről hivatalos igazolást,
e) az elő-takarékosság vállalását,
f) az elő-takarékosság céljából a
lakástakarék-pénztár igazolását.
Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:
1. Erkel F. út 34. tetőtér 9. ajtó
2015. október 6. kedd
8,00 - 8,30 óra
2. Ifjúsági lakótelep 13. épület
fsz. 2. ajtó
2015. október 6. kedd
8,45 - 9,15 óra
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. október 16. (péntek) 12.00
óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Iroda
Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 1.
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület legkésőbb a 2015.
novemberi soros ülésén bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Herczeg Zsolt
polgármester

Vidékkönyv
A mesterszállási klubkönyvtár zsúfolásig megtelt augusztus 21-én délután 3 órára.
A kunszenti, karcagi, földvári, budapesti és helybeli vendégek mellett
Mezőtúrt is szép számmal képviseltük Kovács János legújabb könyvének
bemutatóján. A szerző a helyi könyvtár vezetője, a „Falufigyelő” című
folyóirat szerkesztője. Mesterszállás krónikása hitelesen, árnyaltan, szép
magyar nyelvezettel, egyéni aromával ír. Kovács János rendszeresen jelentkezik írásaival a negyedévente megjelenő mezőtúri folyóiratban a
„Lámpásban” is. Ez alkalommal már 4. kötetének örülhettünk, melyben
ismét sok-sok mezőtúri vonatkozású riport, tudósítás található, de természetesen döntően a helybeli szorgalmas, barátságos, vallásos érzületű
falubeliek életét bemutató írásokkal valamint könyvismertető tanulmá-

nyokkal találkozhatunk.

Olasz Ákos, Kovács János, Rideg István, Szabó Viktória

Jó szívvel ajánlom olvasóink figyelmébe a mezőtúri városi könyvtárban
is megtalálható könyvet!

Berczeliné Boldog Mária
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Törökbecsén jártunk

Városunk
szerbiai
testvértelepülésére
kapott
meghívást
Önkormányzatunk, hiszen Törökbecse település sikeresen pályázott az
Európa a Polgárokért Program keretében benyújtott „Legyél ProAktív” projektjével. Ennek eredményeként 2015. szeptember 9-13. között 26 fő vehetett részt testvértelepülésünk programján. A találkozó fő célja az európai
polgári értékek népszerűsítése, illetve a polgári és a demokratikus részvétel
helyzetének javítása a sporton és kulturális tevékenységeken keresztül.
Az ott tartózkodás ideje alatt az európai identitás erősítésén túl különböző sport és képzőművészeti programokon vehettek részt az önkormányzati és az iskolai delegáció tagjai. A hivatali küldöttség - Batta Attila Viktor
alpolgármester, dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Patkós Éva városi képviselő és Pete Lajos bizottsági tag - is aktív részese volt a találkozónak, hiszen
a számukra tervezett sportprogramokon keresztül ők is pályára léptek más
települések csapataival szemben. Mindezek mellett városunk vezetői arra
törekedtek és ennek érdekében megbeszéléseket folytattak, hogy a meglévő kapcsolatokat továbbfejlesztve, új együttműködési lehetőségeket is
találjanak.
Az ifjúságot a Mezőtúri Általános Iskola diákjai képviselték. A program
jól sikerült, a gyermekek és kísérőik is sok-sok élményt, tapasztalatot szereztek a magyar és a szerb vendéglátóinknak köszönhetően. Nagy Ferenc
tanár úr így összegezte gondolatait a találkozóról:
„Bátran elmondhatom, hogy a rengeteg élmény, új ismeret és szakmai
tapasztalatszerzés mellett számomra a legértékesebb mégis az volt, hogy új
barátokkal gazdagodhattunk. Nekem úgy tűnt e pár nap alatt - egy hasonlattal élve - mintha egy gyümölcs érésének, (a barátság erősödésének) felgyorsult pillanatainak lennék részese. Emlékezetünkbe maradandóan
beleivódott: a szerb gyerekekkel való fotózás, a kísérő tanárt rímbe foglaló

vers, a vajdasági magyarokkal való tartalmas beszélgetések.”
Egy fotó, amely egy ajándék átadás utáni pillanat - mindezt jól illusztrálja. A képen a képzőművész palántákkal foglalkozó vajdasági Csajka Tímea
mentor tanárnő és a tanulóinkat képviselő Varga Ágnes.
A találkozó egyfajta folytatásaként már idén októberben a „Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt-nél” elnyert pályázat segítségével viszonozni tudjuk
a meghívást és hasonlóan kiváló vendégszeretettel várjuk Mezőtúrra az
erdélyi és a vajdasági testvértelepüléseink diákcsoportjait az októberi ŐszÜlő programra. A rendezvényen fellépnek a határainkon túl élő gyermekek. Bízunk abban, hogy ez alkalommal is felejthetetlen élményeket szereznek városunkban az idelátogató vendégek.

Karsainé Szabó Judit
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Országos pályázat Mezőtúron
Szeptember közepén került sor a
Túri Fazekas Múzeumban az V.
Badár Balázs Országos Fazekas
Pályázatra beérkezett kerámiák
zsűrizésére. A fazekasokból, keramikusokból és néprajzkutatókból
álló döntnökcsoport 37 pályázó
anyagát nézte át alaposan, megvitatta a díjak elosztását, kiválogatta
az esetlegesen kiállításra nem javasolt tárgyakat.
Az 1995 óta ötévente, Badár
Balázs születésének (1855) évfordulójához kötődő nívós verseny történetében most először két kategóriában, népi iparművészet és iparművészet kategóriákban lehetett indulni, ezzel is felhívva a figyelmet az országos
hírű mester munkásságára, hiszen éppen ő volt a magyar kézművességben
az egyik első, aki a népi tárgyalkotó kultúra területét összekötötte korának
iparművészetével.
A beérkezett kerámiák alapján elmondható, hogy az egész magyar fazekas és keramikus szakmát sikerült megmozgatni: porcelánművésztől a
népművészet mesteréig, korongozott edényeket készítő fazekastól a szobrászplasztikák alkotójáig. Különösen örvendetes tény, hogy a mezőtúri
alkotók ezen a megmérettetésen végre jelentőségükhöz méltó módon, nagy
számban vettek részt, így a díjak odaítélésekor városunkban jól ismert

nevek is előkerültek.
A válogatott anyag bemutató kiállításának megnyitására és a díjak átadására (a díjazottak neve addig titkos) október 3-án (szombaton), 13 órától
kerül sor a Túri Fazekas Múzeumban. Előtte, 10 órától a Közösségi Ház
nagytermében szakmai konferenciára kerül sor, melynek programja alább
olvasható.
Mindkét program ingyenes és minden érdeklődő számára nyitott.

Mezőtúri gyerekek kísérték a játékosokat a
magyar-román meccsen

Kubikos Napi megemlékezés

„Feltettük a szekrény tetejére” – használat-és dísztárgyaink antropológiája
című konferencia előadásai:
Pusztai Zsolt: Miért akkor? Miért itt? Miért ő? – tárgykultúra és társadalmi
környezet Badár Balázs kisvárosában
István Erzsébet: Hódmezővásárhely, a „parasztpárizs” hagyományos
kerámiaművészete és a művészi kerámia innovációs kapcsolata
Csupor István: A változó igények szerepe a fazekasok stílusváltásaiban
Vajda Mária: Kopott gatyaületből jó túrószacskó - Praktikus ötletek a népi
viseletek újrahasznosítására
Benedek Csaba: Tárgyaink utóélete - Régi és modern anyagok újrahasznosítása napjaink társadalmában
A pályázat meghirdetői: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft., Túri Fazekas Múzeum
Támogatók: Mezőtúr Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés, Interkeram Kft., Agrohíd Ipari Kft., LEDFAK Kft., Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat, Múzeumok Őszi Fesztiválja

Pusztai Zsolt muzeológus

Immár 11. alkalommal került
megrendezésre a Munkáspárt és a
Hagyományőrző Klub társszervezésében a Kubikos Napi megemlékezés 2015. szeptember 12-én.

Évek óta hagyomány, hogy a
MAFC Labdarúgó szakosztálya a
nyári szünidőben foci tábort tart
gyermekek számára. Idén is két
alkalommal rendezték meg a tábort
Mezőtúron, ahol 90 gyermekeket
sikerült megmozgatni. Lázár
Miklós, edző közbenjárásának

köszönhetően a tábor megkoronázásaként szeptember 4-én tizenegy
mezőtúri gyermek vehetett részt a
Magyaroszág – Románia EB selejtező mérkőzésén a játékosok kísérőiként. A gyermekek életre szóló
élménnyel tértek haza a meccsről.

- Szerk. -

Jótékonysági –Bolhapiac III
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk harmadik zsibvásárunkon,
ahol a német partnerszervezetünk a Förderverein Für Notpfote által összegyűjtött adományokból lehet válogatni, alkudni. Ismét lesznek műszaki
cikkek, számítógépek is. A holmikért felajánlott összeget a Kóborka Túri
Állatvédők által gondozott kutyusokra, illetve menhely építésére fordítjuk.
Időpont és helyszín:
2015. október 24. szombat 9 - 17 óráig,
2015. október 25. vasárnap 9 - 13 óráig.
a Mezőtúri Közösségi Házban (Szabadság tér 17.) Jó idő esetén az utcán is!
Jöjjön el és nézzen körül nálun, mert segíteni jó. Még jobb azokon, akik
a mi segítségünk nélkül nem lennének!
Számítunk Önökre. Már tudjuk, hogy sokan, sokra megyünk!

A Balassa Bálint úton található
kubikos szobor mellett Herceg
Antal gondolatai nyitották meg a
megemlékezést. Elmondta, hogy ez
alkalommal emlékezünk a kubikos
családokra, akik munkájuk során
történelmet írtak. A jelen időszakban élő családtagok még emlékeznek a 20-as, 30-as évek időszakára,

amikor a kubikosok gyalog tolták a
talicskát Budapestre. Amíg él a
kubikos rokonság a kubikos korszak nem merülhet feledésbe. A
kubikosok munkájukkal a jövőt
építették. Ez a megemlékezés a
kubikos múlt életformáját, az alkotó közösséget idézi fel. Ezen alkalomból emlékeztek meg többek
között Rácz Istvánról, Szőllősi
Jánosról, Veres Istvánról, Szabó
Lajosról és Sipos Sándorról, akiknek rokonai is megjelentek a megemlékezésen.
Herceg Antal után Szamosfalvi
Imréné kubikos leszármazott emlékezett vissza családtagjaira, és azok
munkásságára. A beszédek sorát a
Munkáspárt
képviseletében
Csajbók Ferenc folytatta, majd a
Vízügyi Igazgatóság nevében
Molnár Sándor folytatta.
A megemlékezésen a Városi
Nyugdíjas Klub adta a műsort, amelyet a Győrfi Sándor szobrászművész által elkészített szobor koszorúzása követett.
Kérjük a kubikos családok tagjait, hogy továbra is segíték a feltáró
munkát.

Bodor Márti
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Országos Könyvtári Show

Október 7. 		 Zsarunap – interaktív bűnmegelőzési délelőtt
Október 7. 14 óra – Batyu színház előadása: Jancsi és Juliska

Október 9. 		 Olvassunk együtt!
		 Mutasd be kedvenc könyved
		 Kattints rá! – Netre fel!
		 Az internet világa
		 Olvassunk együtt!
Október 10.
Könyvtári Show
10-12 óráig Könyv-élmény csere-bere
Október 11. Könyves vasárnap
11 órától MESEGÁLA
14-16 óráig KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a gyermekkönyvtárban
A könyvtár minden részlege 10-16 óráig tart nyitva. Ezen a napon új
tagok részére ingyenes a beiratkozás.

Jelentkezzen Polgárőrnek!
A Mezőtúri Polgárőr Egyesület várja azon 18. életévét betöltött férfiak
és nők jelentkezését, akik kedvet és elhivatottságot éreznek a polgárőr
munkához.
A jelentkezőkkel szemben támasztott elvárásaink:
• elhivatottság, • jó problémamegoldó képesség,
• büntetlen előítélet,
• a járőrszolgálat iránt érdeklődőktől elvárás továbbá a megfelelő egészségügyi és fizikális alkalmasság.
Amit kínálunk:

• Hatóság által adott igazolvány • Egységes formaruha viselet
• A lakosság szeretete, megbecsülése
• Egyesületünk munkája által tevékenyen hozzájárulhat városunk közbiztonságának, nyugalmának megóvásához
• A polgárőr hatósági jogkörrel, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik, de feladata ellátása során a közfeladatot ellátó személynek járó
védelem illeti meg!
Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.
Bővebb információ: 06/20-771-7131

6

mezőtúr és vidéke

2015. szeptember 25.

Pont itt, pont nekünk szól a Pont Rádió!
Történelmi pillanat volt városunk életében 2005. augusztus 6. Az Actor
Informatika és Nyomda Kft égisze alatt megkezdte működését a Pont Rádió.
Megvalósítója egy rendkívül lelkes fiatalember, Gonda Károly, aki
magánerőből sok anyagi forrást és
sok energiát áldozott az első stúdió
kialakítására. Igazi lokálpatrióta!
Szereti Mezőtúrt és folyamatosan
tenni akart és tenni akar érte!
Billédi Géza volt a „szellemi
felbújtó”, aki korábban a szolnoki
rádiónál dolgozva szerzett rutint a
szakmában. Egy helyi rádió remek
közösségfejlesztő tud lenni! Új lendületet adhat kapcsolatainknak, felfrissíti szellemi életünket! Ez lebegett Karcsi szeme előtt, amikor
belevágott a nem mindennapi fejlesztésbe. A jogszabályok tengerén
átevickélve –közel két év előkészítés után- nyerték el a sugárzási lehetőséget, s boldogan jelenthettük a nyilvánosságnak, hogy az FM 89.90-es hullámhosszán szól a rádió. Az első állandó munkatárs: Billédi Géza,
Miskolczi Adrienn; kicsit később Kelemen Marci, Szabó Ferenc (Franky).
Már a kezdetekben több önkéntes csatlakozott hozzájuk, Nyíri Lajosné
Mártika segítette a műsorszerkezet kialakítását, Domján Anita és Polgár
Peti diákriporterként jelentkeztek kulturális rovatokkal, sokrétűen dolgozott Kötél Orsi, Barcsi Zita közéleti interjúkat készített, Tardi Karina szépkorúaknak szóló műsort állított össze, esti mesét Kiss Gergőné Pannika és
Bíró Sándorné Hajnalka néni mondott; teret kaptak a különböző zenei
irányzatok a Blokk műsorában: Fekete Pisti, Polgár Péter, Nagy Laci, Nagy
Peti szerkesztésével, a Detonátorban Csányi Ricsi, Csányi Pisti és Kis Csabi
műsorvezetésével és Juhász Gabival felcsavarhattuk a szőnyeget.
A kezdeti években nehezítette a működést a kiszámíthatatlan támogatási
rendszer. A hőskorban még közel 80 helyi rádió kapott működési engedélyt, azaz ennyien tudtak megfelelni a szigorú jogi, pénzügyi és pályázati

követelményeknek. Azután többeknél elfogyott a kitartás, elapadt az önerő
forrása. Fontos megemlíteni, hogy a Pont Rádió – a legtöbb helyi rádióval
ellentétben- jelenleg is önkormányzati támogatás nélkül működik.
Napjainkban Magyarországon – a
mediatancs.hu nyilvántartása szerint – már csak 25 kisközösségi
rádióállomás
működik .
Szerencsénkre a Pont Rádió közéjük tartozik, köszönhető ez Karcsi
szenvedélyes elkötelezettségének,
szakmai hozzáértésének, anyagi
áldozatvállalásának. Ma is kemény
tempót diktál magának, a több
lábon állás híve, minden, általa
művelt területen napra kész információkk al
rendelkezik.
Kereskedelmi
vállalkozásainak
eredményessége többször biztosított átmeneti segítséget a „szívügy rádiózás” számára. Folyamatosan
pályáznak, fejlesztésre, műsorkészítésre, rezsire. A média támogatás határozott elvárást fogalmaz meg a helyi rádiók műsorstruktúrájára vonatkozóan, amelynek teljesülését is folyamatosan ellenőrzik. Tavalyi évben fontos
esemény volt a Pont Rádió életében, hogy újabb 7 évre elnyerte a rádió
működtetésének jogosultságát.
Napjainkban kisebb, de stabil csapat dolgozik együtt: Szabó Ferenc
Franky, Metzker Kriszti, Csányi Ricsi a rádió mindennapos hangjai.
Szívesen támogatják az új önkénteseket, az új műsorötleteket, jelenleg is
várják önkéntes társműsorvezetők jelentkezését. Így indult útjára az elmúlt
vasárnapon a Napraforgó névre keresztelt gasztronómiai magazin Fodor
Mariann és Varga Zita közreműködésével.
A hiteles és független tájékoztatás iránt elkötelezett felelős szerkesztőt
– aki ma már két gyermekes boldog családfő is – és munkatársait e helyről
is köszöntjük a 10 éves jubileum alkalmából!

Berczeliné Boldog Mária

Kilencvenkét év után
Városunk szülötte, Dr. Marjay Károly ügyészségi
tanácsos eltávozott e földi létből az örök útra. Bár
Nyíregyházán élt családjával, ám nagyon kötődött
Mezőtúrhoz és amikor tehette haza látogatott. 1941-ben
érettségizett a Református Fiúgimnáziumban. Édesapja
38 éven át mezőtúri református lelkész, akit 1953-ban,
politikai okokból kényszernyugdíjaztak.
A Marjay név még ma is őszinte tiszteletet, melegséget sugároz lelkünkbe, ismerősen hangzik az utókor
számára is. Marjay lelkész – Dr. Marjay édesapja – volt
az, aki 1920-ban a román megszállás alatt, Trianon
árnyékában bátran elmondta „Sírjatok” című megrázó
prédikációját – Jeremiás siralmai II. 18. ige alapján.
Röviden idézek a prédikációból:
„Vonaglik szívünk a fájdalomtól, de hallgatunk,
némán maradunk. De könnyeinket nem veheti el
tőlünk senki… Megástak egy sírt is – régen ássák már!
– a népek, a nemzetek nagy temetőjében. A sírt, hol
nemzet süllyed el… Ne emberektől várjátok a segedelmet, egyedül az élő Istentől, kinek édes atyai keze ezer
éve átölelve tartja földünket, Ő most is szeret, nem
hagy el… A népek, nemzetek temetőjének kapuja fölött
– ahová minket elföldelni akarnak – hulló könnyeinken
keresztül is lássuk meg az aranybetűs felírást és susog-

Véradás

juk el: FELTÁMADUNK!”
E nagyszerű lelkész fiai is – Károly, Tibor, Barna –
népünkért aggódó, becsületes, értékes emberek lettek.
Károly még itthon diákként, városunkban a cserkész
mozgalomban jeleskedett. Erről számolok be a
„Cserkészliliom” című könyvemben. Majd a jogi pályát
választotta. Első munkahelye Debrecenben volt, jogtanácsosként dolgozott. 1956 után lett ügyész, de büntetőjogot nem vállalt. 1958-ban Nyíregyházára – végleges
lakhelyére költözött, ahol megyei főügyészségi ügyész
lett. 70 évesen köszönt el az ügyészségtől. Sok kitüntetése mellett 90. születésnapján kormánykitüntetést is
kapott.
Károly szép családot alapított. Vegyészmérnök feleségével, Szabó Magdolnával boldog házasságban éltek.
Két fiuk (Károly és Zsolt), négy unokájuk és immár
dédunokájuk is sok-sok örömet nyújtott a házaspárnak.
A Végtelenség órája ismét ütött. Most ez Neked kongatott kedves Karcsi, 92 éved után. Nyugodj békességben, emléked megőrizzük! Nézz le egy fényes csillag
sugarán át áldásodat küldve szülővárosodra és az
emberiségre! Isten Veled!

Tóth Boldizsárné

2015. szeptember 30-án 8.0013.00-ig véradás lesz a Közösségi
Házban.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
Lakcímkártya,
TAJ kártya.

Magyar Vöröskereszt

ALADDIN
zenés mesejáték
2015. október 15.
(csütörtök)
A Közösségi Ház nagytermében
délelőtt 10 és délután 14 órától
óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Belépődíj: 400 Ft
(Jegyek már csak a délutáni
előadásra foglalhatók!)
Információ, bejelentkezés:
06/56 350-075, 06/20 243-5808

2015. szeptember 25.
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Berettyó Kupa 2015. – Alföldi Sárkányok Harca

A rossz időjárási körülmények miatt, a hagyományosan augusztus 20-án
megrendezésre kerülő sárkányhajó verseny idén szeptember 12-ére lett
elnapolva. Sokáig úgy tűnt, hogy ezen a napon sem lehetséges a verseny
lebonyolítása, de az időjárás jóra fordulása és az érdeklődésre való tekintettel a szervezők a verseny elindítása mellett döntöttek. És hogy ez milyen jó
döntés is volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy bár alacsony csapat létszámmal, de annál lelkesebben és vidámabban telt el az egész nap. A Hortobágy
- Berettyó Főcsatorna vizén a tervezettnél később, 11 órakor kezdődött a
versengés a 4 nevezett csapat között, a kupákért és az ajándékokért. A
hagyományokhoz híven különböző kategóriákban lehetett nevezni. A
nevezések alapján két kategóriában mérték össze erejüket a mezőtúri sárkányok: Túri erős (csak férfiak eveznek egy hajóban) és Túri vegyes (nők
és férfiak vegyesen). Szoros küzdelem vette kezdetét, végül a következő
eredmények születtek:
Túri erős kategória
I. helyezett: Újvárosi Sárkányok
II. helyezett: Vikingek

Túri vegyes kategória:
I. helyezett: Ledfak Sárkányok
II. helyezett: Tűzsárkányok

Abszolút győztes és a vándorevező tulajdonosa az Újvárosi Sárkányok
csapata.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy idén az Újvárosi sárkányok és a
Tűzsárkányok csapata számos versenyen képviselte városunkat és nem is
akármilyen eredményekkel:
• 2015. május 25. Békés, „Körös” Kupa
I. hely: Mezőtúr Újvárosi Sárkányok (békési pályacsúcs)
• 2015. május 30. Mezőberény, „Tóparty” kupa
I. hely: Mezőtúr Újvárosi Sárkányok
Erőpróba:
Férfi I. hely Mezőtúr Újvárosi Sárkányok
Vegyes I. hely Mezőtúr (Férfi + női vegyes csapat)
• 2015. augusztus 1. Békésszentandrás, KiBEERás” napi Sárkányhajó
verseny
II. hely: Mezőtúr Újvárosi Sárkányok
III. hely: Tűzsárkányok (vegyes csapat)

• 2015. augusztus 22. Gyomaendrőd, „Viharsarok” kupa
II. hely: Mezőtúr Újvárosi sárkányok

Ezúton is szeretnénk gratulálni az eredményekhez, és szeretnénk megköszönni Orosz Lászlónak, az Újvárosi Sárkányok csapatkapitányának, és
Szatmári Anikónak, a Tűzsárkányok csapatkapitányának a lelkesedésüket
és hogy összetartják csapataikat. Köszönet a csapattagoknak, hogy a versenyeken való részvételükkel öregbítik városunk hírnevét, valamint Szeretnénk
még külön megköszönni Csernyár Péternek, aki évek óta segíti és szervezi
a mezőtúri sárkányhajó versenyeket, valamint amikor az időjárás is engedi,
keddi napokon edzéseket is tart a sárkányhajózni szerető mezőtúriaknak,
népszerűsítve ezzel városunk vízi sportéletét! Köszönjük és a jövőben
további sok sikert kívánunk minden mezőtúri csapatnak! Köszönjük és a
jövőben további sok sikert kívánunk minden mezőtúri csapatnak!
Továbbá szeretnénk megköszönni a támogatóink segítségét:
Mezőtúri Ipari Park Kft.
Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft.
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Alfi Pékség
Azul Fürdőszoba szalon
Bordács Autó Kft. Hídfő Autószerviz
Harmat Mihályné
Időpont Óraszaküzlet
Korall Fürdőszobaszalon
LEDFAK Kft.
Mobil Shop
Szilágyi Mihály
Tóth Gyula
Túri Pálinka Kft.
Vékony Zoltán
Zuppán Zoltán
Jövőre is sok szeretettel várjuk rendezvényeinkre a vízi sportok iránt
érdeklődőket!

Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány
Mezőtúr Város Önkormányzata

Meghívó
A Mezőtúri Szivárvány Népzenei Egyesület tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját, barátait, ismerőseit a Városháza Dísztermében
2015. október 10-én 17 órakor kezdődő

JUBILEUMI NÉPZENEI HANGVERSENYRE.
Az ünnepi koncertet a SZIVÁRVÁNY ZENEKAR 45., a TÜCSÖK ZENEKAR
10. születésnapja alkalmából rendezzük.
Köszöntőt mond: HERCZEG ZSOLT, Mezőtúr Város Polgármestere
A hangverseny háziasszonya: Munkácsyné Danyi Zsuzsanna
A belépés díjtalan.
AZ ÜNNEPI PROGRAM:
- Méhecske citerazenekar – Mezőtúr
Művészeti vezető: Csider István

- Iringó citerazenekar – Mezőtúr
Művészeti vezető: Biró László
- A 10 éves Tücsök citerazenekar – Mezőtúr
Művészeti vezető: Csider István
- Szolnoki Népdalkör, kísér a Sodrás zenekar
Művészeti vezető: Juhászné Antal Gabriella
- Kovács Nóri, Kovács Judit és Birinyi József műsora
- Pannónia citerazenekar – Balatonkenese
Zenekarvezető: Bollók Attila, Művészeti vezető: Bódi György
- Egy székely mese
Előadja: Munkácsyné Danyi Zsuzsanna
- A 45 éves Szivárvány citerazenekar – Mezőtúr
Művészeti vezető: Csider István
Támogatóink: Nemzeti Együttműködési Alap, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA), Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

2015. szeptember 25.
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közéleti lap

Felhívás! Veszettség elleni védekezés!
1. A veszettség gyógyíthatatlan. Embernél, állatnál egyaránt halálos
kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét – a rókák
veszettség elleni vakcinázását-Európában évek óta sikerrel alkalmazzák.
1992. októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első
alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek- vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a
rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely kb 4 cm átmérőjű,
kb 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT
NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD
HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a
vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben
ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a, Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő
beszerezhető a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata

során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
b, Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy
napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat) és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen
TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál,
a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE a
LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, a HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY
VADÁSZTÁRSASÁGOT!
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és
orvosok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2015. OKTÓBER 3-8-IG
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése
az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: + 36 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása
szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON
hibabejelentõ részére is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.			
dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Vas: zárva,

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Szeptember 25-október 1.
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Október 2-8-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445

Állatorvosi ügyelet
November 26-27-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Október 3-4-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.
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: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

ELHUNYTAK
Dóra Lajos élt 41 évet,
Ifj. Varga István élt 39 évet,
Kulcsár Sándor élt 65 évet,
Csajági Istvánné, Szabó Róza élt 88 évet.

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2015. szeptember 30. (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.

