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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Március 15. hőseire emlékeztünk!
Mezőtúr Város Önkormányzata
2017. március 15-én 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc
évfordulója alkalmából városi
ünnepséget rendezett.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország történetének egyik legmeghatározóbb eseménye, 1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság
által vezetett forradalom. A pesti
megmozdulás fő szervezői fiatal
értelmiségiek – Petőfi Sándor,
Vasvári Pál, Jókai Mór – voltak. A
Pilvax kávéházban született meg a
forradalom terve: először a ifjúságot szólították meg, aztán elfoglalták Landerer nyomdáját. Innen
került ki a Tizenkét pont és Petőfi
forradalmi hangvételű verse, a
Nemzeti dal. Ezek az írások máig
szimbolizálják március 15-ét.
Az ünnepi programok 10 órakor
kezdődtek. A Belvárosi Református
Templomban ünnepi Istentisztelet
vette kezdetét, ahol igét hirdetett
Mihalina László lelkészelnök, valamint Szentmise Hazánkért a Római
Katolikus Templomban, ahol misét
mutatott be Ondavay Tibor pápai
prelátus.

Kórház és Rendelőintézet főigazgatója. A műsorban közreműködtek a
Karcagi Szakképzési Centrum
Teleki
Blanka
Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
diákjai. Felkészítő pedagógus: Achs
Károly, közreműködött Sono Felici
Énekegyüttes.

került felrendezésre a tárlat. A megnyitót az idén 10 éves Vivace
Kamarakórus műsora nyitotta meg,
majd
Mezőtúr
Város
Önkormányzata nevében Batta
Attila Viktor alpolgármester úr
köszöntötte a megjelenteket, valamint köszönte meg a nemes felaján-

A városi ünnepség koszorúzással
zárult a Kossuth Lajos téren található Kossuth szobornál.

lást. Az alkotó Bálizs Mária Margit
1956-ban Svájban telepedett le, így
ez
alkalomból
városunkban
köszönthettük a svájci családtagokat, barátokat is.
A tárlat megnyitóján jelen volt
Dr. Tóth Tamás az alkotó fia, az
adományozó család képviselője,
aki magyar és német nyelven szólt
a megjelentekhez. Pusztai Zsolt
muzeológus, a kiállítás társrendezője megnyitó gondolatai következtek, aki a képek útját ismertette, a
felajánlástól a felrendezésig.
Végül Klimó Károly festőművész,
művészeti író, a kiállítás társrendezője tárlatvezetése zárta az eseményt.

A programfolytatásaként 15 órakor Bálizs Mária Margit festőművész emlékkiállítása nyílt meg a
Városi Galériában.
Az alkotó örökösei által Mezőtúr
városának ajándékozott képekből

Bodor Márti

Bálizs Mária
festményei
A Városi Galériában Bálizs Mária
emlékkiállítása abból a 133 darab
festményből válogat, melyek az
alkotó családjának ajándékaként
érkeztek Mezőtúrra 2016 őszén.
A városunkban született Bálizs
Mária kalandos életének nagyobb
része Svájchoz, annak fővárosához,
Bernhez kötődött, festeni is itt kezdett, az első olajképe 1958-ra datálható. Miközben saját szalonjában
női ruhákat szabott-vart, szabadidejében folyamatosan tanulmányozta a festészet technikáját, illetve a művészettörténet korszakait,
jelentős alkotóit. Művészete rokon
a naiv művészek munkásságával,
de alapvetően eltér azoktól abban,
hogy őt nem elégítette ki pillanatnyi
tudása, folyamatosan, a nagy példaképek (Csontváry, a szürrealisták,
Paul Klee stb.) másolásával és
továbbgondolásával fejlesztette
magát. Ennek megfelelően legalább
3-4 nagyobb 19-20. századi festészeti irányzatba besorolhatók olajképei, a naiv realizmustól a konstruktivizmusig. Témái is színesek, a
csendélettől az állatábrázoláson át
az álomszerű látomásképekig.
Az április 26-ig látogatható kiállítás után a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület által gondozott képek nagy része mezőtúri
intézményekben, közösségi terekben kerül elhelyezésre.
A kiállításhoz színes katalógus is
készült, mely a Városi Galériában
(Múzeum tér 1.) és a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület székhelyén
(Petőfi S. u.5.) megvásárolható.

Pusztai Zsolt
muzeológus

11 órától a Kossuth Lajos téren
Városi Ünnepség vette kezdetét.
Ünnepi köszöntőt mondott Dr.
Csellár Zsuzsanna a Mezőtúri
FELHÍVÁS az általános iskolákba történő beíratásra

3. old.

Városi Majális 2017				

7. old.

MEGHÍVÓ óvadai beíratásra				

5. old.

Telekis diákok...					

8. old.

Fejes Imrére emlékeztünk				

6. old.

Zenei hírek					

11. old.
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Pályázat

Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága
pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV.
törvény előírásainak megfelelő – az
önkormányzat területén működő
civil szervezetek 2017. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
2017. április 14.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2017. április 28.
A pályázat benyújtásának
módja:
A pályázat benyújtása az e célra
készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint
személyesen
igényelhető
a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatalban Korcsok Anita polgármesteri személyi titkártól.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi
CLXXV. törvény alapján a szervezet
bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után hiánypótlásra nincs lehe-

tőség. A hiányosan vagy késve
benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának
helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinet 5400
Mezőtúr, Kossuth tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Civil pályázat 2017”.
A beadott pályázatok elbírálásáról
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága
dönt, melyről a döntést követő 15
napon belül értesül a pályázó. A
nyertes pályázó szervezetekkel az
Önkormányzat támogatási megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően
kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése
merülne fel, keresse Korcsok Anita
polgármesteri személyi titkárt (tel:
56/551-923, e-mail: akorcsok@
mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselőtestülete által alkotott, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet
alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr gyermekeiért”,
valamint „Életműért” kitüntető
díjak adományozására 2017. április
21-éig javaslatot tehet bármely
mezőtúri választópolgár vagy jogi
személy.
A javaslatokat elektronikus úton
Mezőtúr
Város
Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottságához kell írásban
benyújtani (cím: 5400 Mezőtúr,

Kossuth tér 1.).
A kitüntetető díjak átadására
2017. június 2-án a Városi
Pedagógusnapon ünnepélyes keretek között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával
kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Korcsok Anita polgármesteri személyi titkárnál (Tel.:
56/551-923) és a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2017. március 13.		

Herczeg Zsolt
polgármester

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: 06- 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.

Tisztelt Lakosok!
2017. április 03-tól elkezdjük a
háztartásokban keletkezett zöld
hulladékok begyűjtését az ingatlanoktól.
A hulladékok elszállítása minden
páros héten, kedden és szerdán történik az általunk forgalmazott biológiailag lebomló zöld zsákokban.
2017. március 20-tól értékesítjük
a korábbi időkből már ismerős
műanyag zsákokat.
Az
értékesítés
helyszíne:
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft.

5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u.
25.
Kávási Sándor u. 25. felőli Porta
1 db zsák ára: 200 Ft
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy csak a nálunk nyilvántartásba
vett ügyfelektől áll módunkban
elszállítani a zöld zsákokba összegyűjtött zöldhulladékot.

Tisztelettel:
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy
az illegálisan elhelyezésre kerülő
hulladékok csökkentése érdekében
2017-ben több helyen fogunk
mobilkamerát elhelyezni.
Elsősorban a korábbi évek
tapasztalatai szerint választjuk ki a
helyszíneket, ahol eddig is gyakori

volt az illegális hulladék lerakása.
Kérjük megértésüket és szíves
együttműködésüket városunk tisztábbá tételéhez.

Köszönettel:
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.
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FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét (2011. augusztus 31-ig születettek) a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a
választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, az életvitelszerű lakcímről szóló nyilatkozatot,
valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
2017.
Mezőtúr település vonatkozásában az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

MEZŐTÚR TELEPÜLÉS KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁI:
1. MEZŐTÚRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (5400
Mezőtúr, Rákóczi u. 40.)
MEZŐTÚRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (5400
Mezőtúr, Rákóczi u. 40., Szegedi Kiss István tér 2.; XIII. u. 12.)
Felvételi körzete:
Ady E. utca, Akác utca, Alma utca, Alsórészinyomás, Alsórésziregálé, Alsórészitanya, Apród utca, Arany J. utca, Árpa utca, Árpád utca, Babits
M. utca, Bajcsy-Zs. utca (páratlan 1-től 37-ig, páros 2-től 10-ig), Balass B. utca, Balogh Á. utca, Bálvány utca, Bánomkert, Bári, Bartók B. utca,
Batsányi J. utca, Béke utca, Békésszentandrási D-tanya, Bercsényi M. utca, Bólyai J. utca, Budai Nagy A. utca, Búza utca, Csali köz, Cserepes utca,
Csergettyű, Csillag utca, Daru utca, Dévér utca, Diófa utca, Dobó I. utca, Dohány utca, Dózsa Gy. utca (páros 2-tól 44-ig), Egri J. utca, Előd utca,
Eötvös utca, Erkel F. utca, Erzsébet liget, Esze T. utca, Faragó B. utca, Fekete I. utca, Felsőrészinyomás, Felsőrészivízköz, Fóti utca, Földvári út
(páratlan 1-től 11-ig, páros 10-től 82-ig és 2-től 8-ig), Füzes utca, Fűzfa utca, Gábor Á. utca, Gárdonyi G. utca, Garibaldi utca, Gödör utca, Hajó utca,
Hangács, Határ út, Hercegasszony útja, Hídszeg, Homoki Nagy István utca, Horog utca, Huba utca, Hunyadi utca, Ifjúsági lakótelep, Jelinek K.
utca, Jókai M. utca, József A. utca, Kakas utca, Kákás utca, Kápolnás dűlő, Kárász utca, Katona J. utca, Kávási S. utca, Kende utca, Kerekes utca,
Kert utca (páratlan 1-től 13-ig és 15-től 63-ig, páros 2-től 24-ig és 26-tól 124-ig), Kertész utca, Keszeg utca, Kiss I. utca, Kiss J. utca, Kodály Z. utca,
Komló utca, Komp utca, Korányi F. utca, Korsós utca, Könyves K. utca, Kőrösi Csoma S. utca, Kubikusok tere, Ladik köz, Laktanya utca, Lehel utca,
Liszt F. utca, Madách utca, Magyar utca, Makk J. utca, Málna utca, Malom utca, Márna utca, Martinovics I. utca, Mátyás király utca, Megyeri utca,
Méher zug, Mészáros utca, Munkácsy M. utca, Nagy J. utca, Nagy Lajos király utca, Nyárfa utca, Nyári Nagy Pál utca, Pacsirta utca, Part utca,
Pásztózug, Peresi dűlő, Pétery K. utca, Petőfi S. utca (páros 2-től 56-ig), Piac tér, Pipacs utca, Potyka utca, Pusztabánréve, Pusztaperes, Rákóczi
utca, Repce utca, Rozmaring utca, Rövid utca, Sárkányfoki utca, Semmelweis utca, Sugár út, Surranó utca, Sügér utca, Süllő utca, Szabadság tér,
Szabadság utca, Szalma utca, Szandazug, Szeder utca, Szegedi Kiss I. tér, Szélmalom utca, Széna utca, Szent I. sétány, Szentmiklószug, Szigony
utca, Szív utca, Takács tanya, Tartsai V. utca, Temető utca, Tó utca, Törő P. utca, Túlakörös, Túrtő, Tündér utca, Újvárosi Regálé, Vadász utca,
Vágóhíd utca, Vak Bottyán utca, Vakota zug, Varsa köz, Vásárhelyi P. utca, Vasvári P. utca, Virág utca, Vízközikert, Vízmű utca, Wesselényi M.
utca, Zenész utca, Zrínyi M. utca, I. utca, II. utca, III. utca, IV. utca, V. utca, VI. utca, VII. utca, VIII. utca, IX. utca, X. utca, XI.utca, XII. utca, XIII.
utca, XIV. utca, XV. utca, XVI. utca, XVII. utca, XVIII. utca XIX. utca, XX. utca XXI. utca, XXII. utca, XXIII. utca, XXIV. utca, XXV. utca, XXVI. utca,
XXVII. utca, XXVIII. utca, XXIX. utca.
2. MEZŐTÚRI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KOSSUTH LAJOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (5400 Mezőtúr, Kossuth L. utca 82.)
Felvételi körzete:
Áchim A. utca, Alkotmány tér, Alkotmány utca, Álomzug, Andrássy utca, Árok utca, Badár B. utca, Bajcsy-Zs. utca (páratlan 39-től 65-ig, páros
12-től 34-ig), Bajnok utca, Bástya utca, Bem utca, Benkő Gy. utca, Berek utca, Bezerédi P. utca, Bimbó utca, Bodzáskert utca, Borsó utca, Cs. Wágner
J. utca, Csalogány utca, Csokonai utca, Csugar, Damjanich utca, Deák F. utca, Dob utca, Dózsa Gy. utca (páratlan 1-től 17-ig), Dugovics T. utca,
Eper utca, Északi összegkötő út, Felsőrésztanya, Felsőrészinyomás, Flóra tér, Frankel L. utca, Futó utca, Fürdő utca, Gát utca, Gyalog Magda tér,
Hajnal utca, Honvéd utca, Irányi D. utca, Jázmin utca, Kálvin tér, Kinizsi P. utca, Kisfaludy utca, Klapka tábornok utca, Koltói Anna utca, Kossuth
L. tér, Kossuth L. utca, Kölcsey F. utca, Köztársaság utca, Kürt utca, Május 1. utca, Mikes K. utca, Miklósi út, Mikszáth K. utca, Móricz utca, Munkás
utca, Múzeum tér, Nagy Imre utca, Nagycsapat-kert utca, Nagykúria, Pásztózug, Petőfi tér, Petőfi S. utca (páratlan 1-től 53-ig), Puskin utca, Radnóti
M. utca, Rendes utca, Rózsa utca, Rózsakert utca, Stromfeld Aurél utca, Széchenyi I. utca, Szegfű utca, Székes utca, Székeskert, Szép Ernő utca,
Szolnoki út, Szondi utca, Tamkó Sirató Károly utca, Táncsics M. utca, Thököly utca, Toldi M. utca, Tulipán utca, Túrkevei út, Varjaszug, Vas utca,
Vásár utca, Vasút park, Vörösmarty M. utca
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FELHÍVÁS

Keresse a gyepmestert:

az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Tanköteles gyermekét (2011. augusztus 31-ig születettek) a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást, az életvitelszerű lakcímről szóló nyilatkozatot,
valamint a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló nyilatkozatot
kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén
fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
MESTERSZÁLLÁS TELEPÜLÉS KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA:
MEZŐTÚRI II. RÁKÓCZI FERENC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI
NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
MESTERSZÁLLÁSI TELEPHELYE (5452 Mesterszállás, Rákóczi út 5.)
Felvételi körzete:
Mesterszállás település teljes közigazgatási területe

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• április 23., május 21., június 25., július 16., augusztus 27., szeptember
17., október 15., november 19., december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709		
Boldog István Országgyűlési Képviselő

Véradás
2017. március 29-én Véradás lesz a Közösségi
Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig
- délután 1-2 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés
szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

Pinki Horgászbolt és a Mezőtúri Lokálpatrióta
Egyesület meghirdeti Szemétszedő Akcióját!
2017. március 26.

Helye: Hortobágy-Berettyó, Láptól a Vashídig és a Ligeti Tó.
Találkozó a hajókikötőnél 13 órakor.
Kesztyűt és zsákot biztosítunk.
Javasolt felszerelés: gumicsizma, szemétszedésre alkalmas eszköz.
Minden horgászt és természetkedvelőt szeretettel várunk, hogy szebbé
és tisztábbá varázsoljuk zöld területeinket! A Ligeti Tó környékét a
Mezőtúri Horgász Egyesület vállalta magára, ezért minél több egyesületi
tagot várunk erre a megmozdulásra.
A Pinki Horgászbolt egy vacsorával kedveskedik a résztvevőknek, a
Szamóca Bisztró, valamint a Non Stop Delikátesz pedig a vacsora mellé 1-1
üdítőt ajánl fel.
Sok résztvevő esetén kibővítjük a területet.
Köszönjük a támogatást: KHESZ, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,
Metzker Krisztina, Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület, Szamóca Bisztró,
Non Stop Delikátesz, Pont TV, Pont Rádió, Mezőtúri Városi Televízió,
Mezőtúr és Vidéke, Mezőtúri Horgász Egyesület.
További információ: Veres Imre, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt.
Tel: 06/ 20-9159700

arTúr Fesztivál - 2017. augusztus 9-12.
Túri Vásár - 2017. augusztus 13.
Meghívó

Magyar Vöröskereszt

A Búzavirág Dalkör szeretettel meghív
minden szórakozni vágyó kedves vendéget
2017. április 22-én szombaton,
15 órakor kezdődő

MAGYARNÓTA MŰSORÁRA

Bababörze

2017. április 8-án a Közösségi Ház nagytermében
8-12 óráig Bababörzét tartunk!
(gyermekruha 			
játékok		
eszközök)
A program ingyenes!
Jelentkezés: judit.szollosi@citromail.hu e-mailcímen (névvel, telefonszámmal)
Jelentkezési határidő: 2017. április 4.

a Közösségi Ház nagytermébe.
Fellépnek a dalkör tagjai és 1-2 meglepetés vendég.
Zenél: Berec Zsolt
A belépés díjtalan! Támogatójegy a helyszínen
vásárolható.

		

Búzavirág Dalkör tagjai

2017. március 24.

mezőtúr és vidéke

5

6

mezőtúr és vidéke

Hagyományőrző Batyus bál

Fejes Imrére emlékeztünk
A Mesekert Óvodában ismét
Fejes Imrére emlékezhettünk
2017. március 16-án.
Fejes Imre zeneszerző, zenetanár és oboaművész 120 éve született Mezőtúron.

híres szülöttjéről, hanem a kisebbek is, akik ezeket a nótákat tovább
vihetik. Képviselő úr után Kalóczkai
Sándorné emlékezett vissza Fejes
Imre életútjára.
A rendezvény nem lett volna teljes

A eseményen részt vett Boldog
István országgyűlési képviselő,
Krizsán Józsefné a Körös - Völgyi
Természetvédelmi Egyesület elnöke
és Harmat Mihályné városi képviselő is.

Fejes Imre nótái nélkül. Elsőként
Csurgóné Irén a „Mezőtúri utcák,
házak...” című nótát énekelte el,
majd Fejős Jenő ezüstkoszorús nótaénekes az „Édesanyám, drága szentem” című művet adta elő, utána

A megemlékezést a Mesekert
Óvoda gyermekeinek dalos, táncos
műsora nyitotta meg, majd Boldog
István szólt a megjelentekhez.
Elmondta, hogy Fejes Imre emlékét, emléktábláját a város úgy
becsüli meg, hogy az ifjak házára
tette azt. Így nem csak az idősebbek
tudnak megemlékezni városunk

Major Mihály a „Nótás kedvű volt az
apám” című nótával zárta a sort.
Az esemény végén az emlékezés
koszorúinak, virágainak elhelyezésére került sor az óvoda falát ékesítő emléktáblánál, majd a megjelentek közös éneke zárta a megemlékezést.

Bodor Márti

Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára várom Önöket
március 29-én (szerdán) 16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:

2017. március 24.

Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

Meghívó
A Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja versünnepet szervez
Arany János születésének 200. évfordulójára, amelyen hangzószóval
és jelnyelvi előadásban láthatunk és hallhatunk előadásokat.
A rendezvény időpontja: 2017. május 20. szombat 10 óra
Helyszíne: Mezőtúr, Közösségi Ház, nagyterem
Nevezési díj: 500 Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Jelentkezés 2017. május 5-ig a szervező klub vezetőjénél.

Rojkó Istvánné
06/70 277-1609

Az Újvárosi Hagyományőrző
Klub 2017. március 17-én tartotta
Batyus bálját a Közösségi Ház
nagytermében.

életében, hiszen fennállásuk óta minden évben megszervezik. Herceg
Antal elmondta, hogy körülbelül 80
fő vett részt az eseményen, érkeztek

A rendezvényen Herceg Antal
klubtag köszöntötte a megjelenteket vezette le a programot. A
bálat a szervező klub bevonulása nyitotta meg, majd
Boldog István országgyűlési
képviselő szólt a megjelentekhez és köszönte meg az
Újvárosi Hagyományőrző
Klub
munkáját.
Majd
Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Tóth
Zsolt városi képviselő szólt a megjelentekhez és biztosította a klubot
támogatásáról.
Bíró Lajosné helyettes klubvezető
elmondta, hogy 23 éve alakult a klub.
A batyus bál már hagyomány a klub

vendégek a mezőtúri klubok mellett
Kétpóról és Mezőhékről is.

A közös ebédet követően
Oroszné Szamos Margó szórakoztatta a jelenlévőket, így a délután
folyamán a tánc kapta a főszerepet.

Bodor Márti

2017. március 24.
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Városi Majális 2017

Az idei Városi
Majálison a
következő
sztárfellépőkkel
várjuk Önöket:

Csocsesz,
Hevesi Tamás,
Takács Nikolas,
3+2 Együttes.
Találkozunk
május 1-jén az
Erzsébet Ligetben!

Városi Gyermeknap 2017-ben is a Városi Strandfürdő területén.
Kicsiket és nagyokat egyaránt várunk Hevesi Imrével, az
Iszkiri zenekarral és az Irigy Hónaljmiriggyel!

Házassági évfordulósok köszöntése

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - 60. házassági évfordulójukat 2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2017. július
21. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2017. augusztus 13-án délután a Túri Vásárban. További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László
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Telekis diákok nyerték a Hungarikum vetélkedő megyei döntőjét
Tárgyi tudásuk mellett ízlelőbimbóikat is próbára tették

A mezőtúri telekis diákok bizonyultak Szolnok megye legjobbjainak a „Kutassuk közös kincseinket”
című nemzeti értékekről szóló verseny megyei fordulóján. A 2017.
február 8-án megrendezett vetélkedőn 77 általános és középiskolás
csapatból került ki az a 7-7 tanulócsoport, aki összemérhette tudását
a Megyeháza Dísztermében.

A Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium részéről Bánóczi Levente
9.A, Lányi Krisztián 10.A,
Nyemcsok Dorottya 11.A és Orbán
Lili 11.C osztályos tanulók alkotta
csapat mérettette meg magát. A
döntőt a telekis diákok nyerték meg
középiskolás kategóriában, így

jogot szereztek arra, hogy megyénket képviselhessék a kárpát-medencei versenyen. - Az első forduló előtt
novemberben a kollégiumban esténként készültünk az írásbeli feladatsorra. Közösen megismerkedtünk az
Értéktárban található emlékeinkkel. Kivetítettük a kapcsolódó képanyagot, jegyzeteltük az információkat, a gyerekek feladatsorokat állítottak össze egymásnak. Rengeteget
kutakodtunk az interneten is,
hiszen nem volt meghatározva,
hogy honnan szerezzük az ismeretanyagot egy-egy emlékről. Mikor
december közepén kiderült, hogy mi
is bejutottunk a megyei döntőbe,
még lelkesebben készültünk mondta Juhászné Patkós Edit a
győztes csapat felkészítő tanára. A

vetélkedő különleges hangulatot
teremtetett a tanulók számára,
hiszen nem csak elméleti ismeretanyagot várt el a nebulóktól, de
gyakorlati jellegű versenyszámokban is bizonyítaniuk kellett.
Ételfelismerés során például ki kellett találniuk, mit is kóstoltak,
továbbá azt is tudniuk kellett, hogy
az adott pörkölt, sütemény, fűszer
vagy étel-alapanyag honnan származik. Mindezek mellett keresztrejtvény és képfelismerés is színesítette a hagyományos ismeretanyagra épülő tesztfeladatokat. - A legnagyobb eredménynek az elméleti
tudás megszerzésén túl azt tartom,
hogy a gyerekek ráérezhettek a
közösségi munka örömére, az egymásért tanulás felelősségére.

Nagyon sok érdekes információt
kutattunk fel környezetünk értékeiből. Büszkék vagyunk arra, hogy
városunk Mezőtúr is hozzájárult
ezen értékekhez, a túri fazekassággal, Mezőtúr környékének holtágrendszerével, a földikutya populációval,
a
Képzőművészeti
Alkotóteleppel
stb.
Megismerkedtünk
az
Országos
Értéktárban található 143 értékkel,
különösen a 60 Hungarikummal, s
azokkal a büszkeségeinkkel, amelyek a UNESCO Világörökség részei.
- hangsúlyozta a telekisek mentora.
A megyei verseny legjobbjai a
rengeteg ismeretanyagon és a felkészülés élményein túl egy értékes
vásárlási utalványt is a magukénak
tudhattak, továbbá a csapattagok
ajándékcsomagban részesültek. - A
verseny egyik legizgalmasabb szakasza a felkészülés volt. Nagyon tetszett, hogy nem az információk
puszta memorizálására helyeztük a
hangsúlyt, hanem érdekes feladatokkal, képekkel, tapasztalati tanulással törekedtünk minél több ismeret elsajátítására. Az első hely hatalmas boldogságot és kitartást ad a
további munkához, hogy a Kárpátmedencei döntőn is kiemelkedő
eredményt érhessünk el. - vélekedtek a résztvevők.

K.Z.

Telekisek álltak színpadra Budapesten a Mezőtúri Rekviem visszaemlékezéseivel
Telekis diákok műsorával nyitották
meg
a
Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja alkalmából szervezett programsorozatot
Budapesten, a Zuglói Civil Házban.
A február 22-én megrendezett eseményen az „1956 Öröksége”
Alapítvány a nagyérdemű elé tárta a
nemrég
megjelent
Mezőtúri
Rekviem című könyvet. Kiss Imréné
Mikes Éva és D. Szűcsné Horváth
Erzsébet kötete az 1940-es, 1950-es
évek megpróbáltatásait idézi meg. A
műben megjelent történeteket keltették életre a Teleki tanulói, s vitték
színpadra a történelem e megrázó
időszakának emberi vonásait.
A színházteremben több rendezvény követte egymást. Helyszíni
felállási próbára és a hangosítás
tesztelésére nem volt lehetősége a
mezőtúri csapatnak. Mindezek

mellett a színpad mérete és a megközelítési lehetőségek is eltértek a
megszokottól, így az előadóknak
többször rögtönözniük kellett. - A
műsor után sok-sok elismerő szót
kaptunk olyan emberektől is, akiknek írásai szerepeltek a könyvben, s
olyanoktól is, akik részesei voltak a
Rákosi rendszer megpróbáltatásainak. Volt olyan egykori –ma már
nem élő - áldozat is, akinek az

emléke előtt a fia, sőt az unokái is
tisztelegtek jelenlétükkel, s a műsor
végén virággal köszönték meg a
megemlékezést - mesélte a fellépők
felkészítő tanára Juhászné Patkós
Edit. Az előadás töredékét alkották
az 56-os események. A visszaemlékezések között megelevenedtek a
második világháború végének
szenvedései, de fókuszba került a
fogolytáborok borzalmai között a

reményt soha fel nem adó emberi
hit is.
- Műsorunkkal azt szerettük
volna megmutatni, ami a tananyagból kimaradt: az események
mögött álló, érző, szenvedő, máskor határtalanul lelkesedő embereket. Hétköznapi embereket, akik
észrevétlenül, néha akaratlanul
igazi hősökké váltak. A mi felelősségünk is, hogy az utókor tudjon
róluk. Ez a munka azért készült el,
hogy emlékezzen, emlékeztessen az
ártatlanul elhurcolt, kisemmizett,
megalázott, megkínzott honfitársainkra, szenvedéseikre. S bár a történetek mezőtúri emberekről szólnak, mégis bárhol megtörténhettek
volna hazánkban - foglalta össze a
telekisek mentora.

K.Z
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Meghívó
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola az alábbi programokkal várja a nagycsoportos
óvodásokat és szüleiket:
Március 27: „Kerekecske dombocska…”-környezetismereti foglalkozás
Hajdúné Dankó Zsuzsa tanító nénivel
A programok hétfőnként 16.30-kor kezdődnek!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:

A leendő első osztályos tanító nénik!

A verseny időpontja: április 5-e (szerda) 14 óra
Minden versmondó a korának megfelelő verssel, vagy akár verses
mesével nevezhet be a versenyre.
Természetesen nagyon fontos, hogy a versek magyar szerző tollából származzanak, de saját költemény vagy magyar költő megzenésített műve is választható.
A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre:
•
általános iskola alsó és felső tagozatosai, középiskolai tanulók és
felnőttek.
Jelentkezési határidő: március 24. (péntek)
Jelentkezni személyesen a könyvtárban (5400 Mezőtúr, Szabadság tér
17.), telefonon (56/350-075), illetve elektronikusan (zsooka.vekony@
gmail.com) is lehetséges.

Jóga!
Minden csütörtökön, 18.30-20-ig,
Mezőtúri Közösségi Ház.
Kiknek ajánlott:
-nyaki-, háti-, deréktájéki fájdalmaknál, ülő életmódnál
- mozgáshiány esetén
- stresszes életmódot folytatóknak,
- gerincproblémáknál.
Milyen eredmények érhetők el:
- gerinc problémák enyhülése

- mozgékonyság növelése
- energiával való feltöltöttség
- lelki, testi, szellemi harmónia
megteremtése
- öregedési folyamatok lassítása.
Az órákat tartja: Hegyi Györgyi
rekreációs sportoktató, jógaoktató, természetgyógyász, aviva oktató
www.fagyongystudio.hu
06/70-398-59-96

2017. június 10.
V. Emlékkoncert
Balogh Sándor „Kasza” emlékére
Mezőtúr, Szabadság tér

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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VIGYÁZAT, VEGYSZERLOPÁSOK!

A tavasz közeledtével a növénytermesztés aktuális feladatai mellett
elszaporodnak a vegyszerlopások is. A nem megfelelően őrzött növényvédő szereket ellopják.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai a vegyszerlopások megelőzésére:
A vegyszerek beszerzési ára
kis mennyiségben is több
százezeres, akár milliós nagyságrendű lehet. Ha ellopják, a
pótlás komoly anyagi terhet
jelent a gazdáknak. Fordítsanak
figyelmet a biztonságos tárolásra!
Akadályozzák meg, hogy illetéktelenek az ilyen veszélyes anyagokhoz hozzáférhessenek!
A lopások megelőzése érdekében ezeket a növényvédő szereket megfelelő védelemmel ellátott helyiségekben tárolják! Gondoljanak arra, hogy
a kisteherautók platója, a pozdorjasufni, a garázs nem biztonságos!
Szereltessenek fel szabotázsvédett riasztó berendezéseket, használjanak őrkutyákat, jó, éjjel is megfelelő minőségű felvétel készítésére alkalmas, szintén szabotázsvédett kamerákat, alkalmazzanak élőerős őrzést!
Fordítsanak kiemelt figyelmet a vegyszertároló épületek behatolás
elleni védelmére! A TUTO lakat már a múlté! – csupán másodpercekre
nyújt védelmet. Szereljenek fel biztonsági ajtókat, a nyílászárókat ráccsal
erősítsék meg, az ablakokat biztonsági fóliával vonják be, a törésvédelem
érdekében!
Az elektronikus védelmi eszközökkel fokozható a mechanikus védelem! A mozgás-, törésérzékelőkkel felszerelt riasztók –
megfelelő védelmet jelenthetnek.
Távfelügyelettel, élőerős őrzéssel
tegyék teljeskörűvé a vegyszerraktár biztonságát.
Fordítsanak figyelmet a telepített riasztók folyamatos, szakszerű üzemeltetésére! Csak akkor tudnak védelmet nyújtani, ha használják azokat,
működőképesek, és be vannak kapcsolva.
A lakatlan területen történő vegyszertárolás, a megfelelő őrzésvédelem hiányában komoly kockázati tényezőt jelent!
Ha bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget
az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon! A bűncselekmény
helyszínét hagyja érintetlenül!

TEGYEN HATHATÓS INTÉZKEDÉSEKET A
VEGYSZERLOPÁSOK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN!
Kézilabda
Hazai mérkőzések:
03.26. VASÁRNAP 17,00 ÓRA MAFC – KÖRÖSTARCSAI KSK
04.09. VASÁRNAP 17,00 ÓRA MAFC – KONDOROSI KK
04.29. SZOMBAT 18,00 ÓRA MAFC – BÉKÉSCSABAI BDSK
A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával junior mérkőzés kezdődik.

Labdarúgás
Hazai mérkőzések:
04.01. SZOMBAT 15,30 ÓRA
04.15. SZOMBAT 16,00 ÓRA
05.06. SZOMBAT 16,30 ÓRA
05.20. SZOMBAT 17,00 ÓRA
06.03. SZOMBAT 17,00 ÓRA

MAFC – KUNMADARASI SE
MAFC – KUNHEGYES SE
MAFC KENDERES SE
MAFC – JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KSE
MAFC – BESENYSZÖGI SE

2017. március 24.

2017. március 24.

11

mezőtúr és vidéke
Zenei hírek

A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárnak igen gazdag zenei
részlege van, mind a hangzó anyag,
mind az írott dokumentumok tekintetében. A tél folyamán két világsztárról íródott könyvet olvastam.

Vásáry Tamás

Az egyik a Vásáry Tamás életútját
bemutató önéletrajzi írás, melynek
első két kötete még 2013-ban jelent
meg „Üzenet” címmel és aratott nagy
sikert a kiváló zongorista és karmester kedvelőinek körében. Nagyon
vártuk már a beígért folytatást, mely
2016 karácsonyára újabb két kötetben a boltokba és a könyvtárba
került. A ’30-as évek vége és a ’40-es
évek csodagyereke - „Boros Misije”
– ezekben leírja a kezdeti tanulmányait, emberi kapcsolatait, híres
emberekkel való találkozásait, utazásait, szerelmeit és nem utolsó sorban
emlékezetes hangversenyeit. Nekem
különösen tetszettek a legendákkal
való találkozásai, barátságai: pl.
Kodály Zoltán, Fischer Anni,
Vladimir Horowitz, Glenn Gould,
Wilhelm Backhaus. Másik kedvencem a Mesteriskola című fejezet,
melyben részletesen elmeséli a
Zeneakadémián tartott mesterkurzusának módszertani élményeit.
Kiemelten foglalkozik a spirituális
utazásaival, őszintén beszél szexuális problémájáról és annak megoldódásáról, valamint első feleségének
rákbetegségéről és haláláról. A híres

pályatársairól kendőzetlenül elmondja a nem minden esetben pozitív
véleményét. Ez a könyv érdekes
olvasmány főleg a zenét szeretőknek, mert nagyon sok hasznos szakmai tájékoztatást nyújt, de a sok
anekdota, humoros elbeszélés, az
olvasmányos – olykor kissé pletykálkodós – stílus mindenki számára
nagy élmény lehet. Bár van amiben
nem értek egyet vele, de azért ő a
kedvenc zongoristám.
Thomas Voigt életút interjú kötetet
írt – „A tenor” címmel – Jonas
Kaufmannról. Mi zeneszerető magyarok Marton Éva 70 éves születésnapi
koncertjén ismerhettük meg a kiváló
német operaénekest. A jubileumi
ünnepséget a televízió is közvetítette.
Az ünnepelt kívánságára Ő volt a
jutalomvendég. Ezen kívül dalestet
adott a MÜPA-ban is. Azon ritka
tenoristák egyike, aki Mozarttól, a
Bel Cantótól, Verdin és Puccinin át a
drámai töltetű Wagner szerepekig
mindent énekel. Kivételes hangi
adottságai teszik alkalmassá a többféle éneklési módot kívánó szerepekre, ebben ma egyedülálló. Korábban
Placido Domingo vállalkozott ilyen
széles műfaji sokoldalúságra. A jóképű, de nem elbizakodott énekes népszerűsége a filmsztárokkal vetekszik.
Azt gondolom, hogy az opera rajongókon kívül az énekelni tanulóknak
vagy a kórusokban éneklőknek is el
kellene olvasni ezt a művet, mert
részletesen és érzékletesen leírja
hogyan vezette rá egy idős, híres
tanár a helyes éneklés technikájára.
Jó szívvel ajánlom a fenti köteteket és javaslom, hogy az olvasáshoz
hallgassuk is meg őket!

Berczeli Endre

Részvétel a Küzdelem Napja Nemzetközi
Harcművészeti Gálán

Számtalan rutinos régi harcost és
ifjú tehetséget vonultattak fel a
Küzdelem Napja 2017.03.11.-i szombati küzdősport gáláján a gyulai
Prohászka Zsolt sportcsarnokban a
szervezők. Zömében K1-es szabályrendszerben zajlottak a mérkőzések, de az érdeklődők láthattak
MMA, WMMA és Kempó szabályrendszerű csatákat is.
A TVSE kick & thai-box szakosztályából négy versenyzőnek adatott
meg az a megtiszteltetés, hogy - egy
korábban Békéscsabán megrendezett
sparringon (edzőmérkőzésen) történő kiválasztásukat követően- ringbe
léphettek a több éve méltán népszerű
és színvonalas rendezvényen.
Varga Zsolt, a hazaiak versenyzőjével Rokszin Csabával mérkőzött
meg 70 kg-ban K1 szabályrendszerben. Zsolti három meneten keresztül uralta a ringet, azonban hatalmas
adok-kapok helyzet többször kialakult a mérkőzés meneteiben.
Mindkét fiú nagyon elfáradt a mérkőzés végére. Zsolti a pontozóknál
diadalmaskodott hazai ellenfele
felett, így a mérkőzés végén fáradtan, de boldogan vehette tudomásul,
hogy ő lett a mérkőzés győztese.
Varga Tibor a nagyon rutinos,
számtalan kiütéses győzelemmel
rendelkező Nedreu Dániellel nézett
farkasszemet a ringben, 86 kg-ban
szintén K1 szabályok szerint. A
mérkőzésen egyik fiú sem tudott a
másik fölébe kerülni, a gyulaiak
kedvence, a látványos combrúgásokkal próbált dominálni, míg Tibi
főleg a kéztechnikáját próbálta
kihasználni. A harmadik menet
végén Nedreu Dániel megosztott
pontozással,- de sajnos megérdemelten- elvitte a mérkőzést, és az ő
kezét emelték a magasba.

Szenior kategóriában + 95 kgban, low-kick szabályrendszerben
Hajdú Tamás a budapesti Mucsi
Sándor skalpjára pályázott. Mucsi
Sanyi a Zrínyi Miklós Kick-boksz
Akadémia versenyzője, rutinos,
ravasz ellenfél. A 2x2 percre kiírt
mérkőzésen egyikőjüknek sem
sikerült pontokkal a másik fölébe
kerekedni, így extra menetet ítéltek
meg. Az extra menet sem hozott
döntést, így egy igazságos döntetlenre végződött a mérkőzés.
Ádám Sándor 60 kg-ban K1 szabályrendszerben a románok kiválóságát Mocanu Emiliant próbálta
térdre kényszeríteni. Sanyika esélyt
sem adva ellenfelének, végig irányítva a mérkőzést, az edzői utasításokat maradéktalanul betartva
adta értésére román ellenfelének,
hogy ezen az estén mezőtúri győzelem várható. Emilian bevette félelmetes testütéseit, azonban ez is
kevésnek bizonyult, nem sikerült
Ádám Sanyit megrendítenie, aki
lábtechnikáival dominált. A harmadik menet végen minden pontozónál a mezőtúri fiú győzedelmeskedett, így a mérkőzés vezetője az ő
kezét emelte a magasba.
Szakosztályunk sikeres estét zárt
Gyulán, hiszen két győzelem, egy
döntetlen és egy – hajszál híján
múló- vereség lett a mérleg. A felkészülésünk jól sikerült, mely az
eredményekben is tükröződik. A
teljesítményünkre 45tekintettel a
szervezőktől meghívást kaptunk,
nyáron a Gyulai vár lábánál megrendezésre kerülő gálájukra is,
melyen versenyzőink ismét bizonyíthatnak.

Hajós Sándor szakosztályvezető
Bíró László vezetőedző

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitvatartás: H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált
környezetben!
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ELHUNYTAK
Ács Mihály élt 75 évet,
Molnár Sándor élt 60 évet,
Dorogi Sándor élt 84 évet,
Dénes Pál Béláné Derecskei Erzsébet Éva
élt 79 évet,
Csipes Imre élt 88 évet,
Csík Imre élt 73 évet,
Báthori Lajosné Vad Ilona élt 60 évet,
Gábor Kálmánné Cserép Éva élt 78 évet,
Csemán Jánosné Szabados Zsuzsanna
élt 85 évet,
Kara Mihályné sz. Szűcs Mária élt 83 évet,
Szegedi Ferenc élt 76 évet,
Sólyom József élt 79 évet,
Husi Lászlóné Piffkó Ibolya élt 94 évet,
Török Bálintné Földi Margit Jolán
élt 62 évet,
Guth Tibor élt 56 évet
Szalóki János élt 66 évet,
Nyitrai Mihály élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.
Telefon: 06/56 350-149

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

Bontovics Kinga
(Erdősi Mária)

Tóth Zsolt
(Orosz Edina)

A Mezőtúri Horgászegyesület meghirdeti a
Túri Kupa Finomszerelékes Hogászversenyt!

Helyszín: Mezőtúr, Túrtői-Holtág. Rossz idő esetén: Ligeti Tó.
Időpont: 2017. május 14.
Verseny: finom szerelékes, háromfős csapatverseny. A-B-C szektor
Szabályok: Maximum 20 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves
állapotban, beleértve: földet, agyagot, kukoricát, magokat és ragasztókat,
aromákat minden egyebet. A vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt.) használható fel, összesen 2,5 liter élőcsali
felhasználása engedélyezett, melyből 1 liter lehet az etetőszúnyoglárva
mennyisége, ezen felül 0,125 liter tűzőszúnyoglárva engedélyezett.
A verseny ideje: 4óra
Gyülekező, regisztrálás: 6:30-kor
Sorsolás: 6:45-kor		
Etetés: 8:50-kor
Horgászat: 9-13óráig
Mérlegelés: 13-14óráig
Ebéd: 14:30-kor
Az ebéd és az eredményhirdetés a közeli Matula Vendégház teraszán lesz.
Gyakorlásra van lehetőség minden versenyzőnek, telefonos egyeztetés
után!
A kifogott halat kötelező életben tartani és a verseny után vissza kell
engedni a vízbe. Óvjuk, védjük a Túrtői Holtág halállományát!
A horgászok kötelesek a helyet tisztán tartani és átadni!

További információ: Veres Imre versenyszervezőnél
Tel: 06/20-9159700

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Március 24-30-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Március 31- április 5-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Március 25-26-án
dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Április 1-2-án
dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209
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