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ArTúr Fesztivál – Túri Vásár 2017.

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN. Kft. főszervezésében 
2017. augusztus 9-13 között ren-
deztük meg az XVI. arTúr 
Fesztivált és a XXVI. Túri Vásárt.

A rendezvénysorozat összeállítá-

sát és a programfüzet megjelenését 

követően munkatársaimmal felké-

szülve és nagy izgalommal vártuk, 

hogy végre elkezdődjön a fesztivál. 

Augusztus 9-én Herczeg Zsolt 

polgármester fesztivál megnyitója 

után az első program Kelemen 

Sándor mezőtúri születésű fotómű-

vész kiállításának megnyitója volt, 

amelyet Keresztes Ildikó műsora 

követett. Az estet arTúr Kertmozival 

zártuk, a klasszikus magyar vígjáté-

kot, az Indul a bakterházat nézhet-

ték velünk vendégeink.

Csütörtökön már több stílus 

között választhattak az érdeklődők. 

Míg a Katolikus Templomban a 

Szolnoki Szimfonikus Zenekar 

hangversenyén vehettek részt, 

addig a Túri Fazekas Múzeum 

udvarán a gyermekeknek kedves-

kedtünk a Kolompos Zenekar kon-

certjével és a Lisztes játszóval. Az 

est további részében a Créme de la 

Pop zenekar hozta el nekünk a 

90-es évek slágereit swinggel páro-

sítva. A napot A legényanya című 

magyar vígjátékkal zártuk. A ren-

dezvényről élő adásban tudósított 

az országos sugárzású M5 TV 

kulTÚRA című ajánló műsora.

Örömmel megjegyzem, hogy 

magas színvonalú, műfajukban 

elismert, nagyon tehetséges művé-

szek jártak nálunk. 

A hét vége felé közeledve pénte-

ken a Református Templomkertben 

került megrendezésre Malek 

Andrea és a Soulistic koncertje, 

amelyet Szilágyi Attila gitárműsora 

előzött meg. Mindkét előadás feled-

hetetlen élményt nyújtott a több 

száz fős közönségnek. Ezen a 

napon 18 órától 

a fesztiváltér is 

újra tárt kapuk-

kal várta a zene-

kedvelőket, fel-

vonultatva a 

rockműfaj képvi-

selőit. Nagy örö-

münkre a mező-

túri EKG Band és a Magma zenekar 

idén is fellépett a fesztiválon. Őket 

követte a BIKINI zenekar élőkon-

certje, amelyen több százan énekel-

ték együtt az ismerős dalokat. A 

koncert utáni szórakozás-

ról Dj Karesz gondosko-

dott a fesztiválsátorban.

Szombaton újra több 

h e l y s z í n e n 

fogadtuk a 

nézőket, akik 

a gyermek-

programok – 

népi játszóház 

és Magic Show a 

Kézműves házban - mel-

lett újra meghallgathat-

ták a Vivace Kamarakórus csodála-

tos koncertjét. A Glasso – éneklő 

poharak produkció igazi kuriózum-

ként szolgált a Városi Galériában. 

Aznap este a Ladánybene 27 élő 

koncertje nagy sikert aratott a fesz-

tiváltéren, és az eső ellenére Sub 

Bass Monster élő koncertje megko-

ronázta a szombati nap programja-

it, amelyre nagyon sokan voltak 

kíváncsiak. Az est további részében 

Dj Henrik szórakoztatta a nagyér-

deműt. 

Vasárnap a korán kelők már reg-

gel 7 órától sétálhattak a Túri 

Vásárban. A résztvevő árusok 

között szép számmal voltak jelen a 

népművészeti termékeket kínáló 

árusok, tárgyalkotó mesterembe-

rek.

A vásári forgatag egész nap töret-

len volt, hála a sok árusnak, 

valamint a kedvező időjárásnak. 

A színpadi programok 10.40 órá-

tól kezdődtek, biztosítva a szóra-

kozást kicsiknek és nagyoknak. 

Mezőtúr városvezetése fon-

tosnak tarja a hagyományok 

ápolása mellett az idősek tiszte-

letét is, ezért Herczeg Zsolt pol-

gármester és Boldog István 

országgyűlési képviselő köszöntöt-

ték az 50. és 60. házassági évfordu-

lójukat ünneplő házaspárokat. 

50 éves házassági évfordulóju-
kat ünneplők: Patkós Sándor és 

Molnár Ilona, Varga Mihály és 

Patkó Mária, Polgár Imre és Szabó 

Terézia, Rác Kálmán és Muzsnyai 

Ilona Mária, Bordács Lajos és Bíró 

Erzsébet, Szamosfalvi Sándor és 

Herbály Ilona Erzsébet, Kádas Lajos 

Zsigmond és Papp Ilona Katalin. 60 
éves házassági évfordulójukat 
ünneplők: Körös István és Gombás 

Ilona, Szabó István és Bagdán 

Margit.

A nap különleges eseménye volt 

idén is a mezőtúri R13 Postagalamb 

Sportegyesület által biztosított 

rendkívül látványos galamb fel-

eresztés. 

A színpadi programok mellett 

külön hangsúlyt fektettünk a Túri 

Vásár színvonalas és látványos kísé-

Fotó: Soltész István

Szolnoki Szimfonikus Zenekar 
Fotó: Jenei József

Malek Andrea és a Soulistic
Fotó: Soltész István

Bikini 
Fotó: Busa Szabolcs

Fotó: Busa Szabolcs
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Van úgy, hogy az emberre rátalál-

nak a dolgok. Egyszer csak megszó-

lít, nem én kerestem, nem szándé-

kos – ilyen talán a hit, a szerelem is. 

És a művészi élmény, a katarzis is. 

Ha direkt akarnám, biztosan nem 

sikerülne. Ehhez hasonló találkozás 

volt Kornélnak és nekem az elmúlt 

két évben „Magdi néni”. 

Jó megérkezni hozzá kíváncsian 

a Badár Emlékházba, és jó elkö-

szönni feltöltődve a foglalkozás 

végén. De legjobb, természetesen, a 

kettő közötti idő – igazi minőségi 

idő, legalábbis ezt látom a kisfia-

mon. Nem csak a fazekas mestersé-

get, hanem valami sokkal fontosab-

bat is megkap ebben az egy órában 

hetente. Derecskei Magdolna és kis 

„tanítványai” tudják igazából, hogy 

mi történik ezekben az órákban – és 

én csak kívülről figyelek, és egy 

kicsit irigykedem is… Művészet, 

mesterséggel szembeni alázat, 

emberség és szeretet, múlt és jelen 

jár ott kézen fogva. 

Magdika pár évvel ezelőtt úgy 

döntött, hogy a fazekasságra kíván-

csi, kreatív, a modern technika vilá-

gán túl is élni tudó gyerekek számá-

ra foglalkozásokat tart. Nagyon 

hálás vagyok Dankó Zsuzsinak, 

hogy megismertetett bennünket 

ezzel a lehetőséggel. Kornél azóta 

függő lett – bevallom, én is. Idén 

augusztus 11-én lehetett megtekin-

teni azt a kiállítást, ahol Hajdú 

Hédi, Kállai Kornél, Szőllősi Panna, 

Pongrácz Eszter, Pongrácz Anna, 

Kecse Blanka és Kecse Jázmin alko-

tásai színesítették a Badár Emlékház 

és Fazekasműhely udvarát. 

Magdika a tőle megszokott, sze-

líd és szerény módon háttérbe 

húzódik, én pedig kíváncsi szem-

mel járom körbe a gyerekek által 

megalkotott világot. Van itt minden, 

hétköznapi használati tárgytól a 

művésziig. Megállok egy-egy sarok-

ban, rácsodálkozom a csillogó felü-

letre, a színekre, a formákra, az 

ötletekre. Mennyire máshogy látja, 

képezi le a világot egy gyerek! Pedig 

tanárként már megszoktam, de 

mégis felemelő. Mennyire jó, hogy 

van lehetőség minderre! 

Van úgy, hogy az emberre rátalál-

nak a dolgok. Ilyen a hivatás, a mes-

terség is. Több, mint munka, más 

dimenzió ez. Derecskei Magdolna 

ebből a dimenzióból terelgeti tanít-

ványait. Hogy mestersége címere 

mi lehetne? Nem tudom. A hét „kis 

alkotó” biztosan érzi, én csak sze-

retném sejteni. A titok, a csoda ott 

van a pillanatok-

ban, megismétel-

hetetlen módon. 

De hátha – 

nekünk, kívülál-

lóknak is - felsejlik 

jövőre, egy újabb 

kiállítás kereté-

ben! 

Tóth Anikó
Kállai Kornél

anyukája

rőprogramjaira is. A Mesterségek 

Terén kézművesek, tárgyalkotó 

mesteremberek mutatták be szak-

májuk csínját-bínját, valamint 

ingyenesen lehetőséget biztosítot-

tunk a mesterségek kipróbálására 

is. A tér programkínálatát népi ját-

szóházzal egészítettük ki. Ebben az 

évben újra rendeztünk főzőver-

senyt. Az ételek ínycsiklandó illata 

közelebb csalogatta a korgó gyom-

rú közönséget.

Eredmények: I. hely: Hegyi 

István – birkapörkölt; II. hely: 

Bordács Lajos és csapata – birka-

pörkölt; Karcagi Fakanálforgatók – 

kakaspörkölt. Különdíjasok: 

Újvárosi Hagyományőrzők – topo-

gó; Csányi Sándor – savanyú vetre-

ce; Lukács Marcell – Sinkovits Imre 

kedvence Marci módra.

Gratulálok a díjazottaknak és 

köszönjük minden főzőnek a rész-

vételt! 

A zsűri tagjai: Szatmári János és 

Végh Tamás mesterszakácsok, vala-

mint Takács Zoltán. A tagok társa-

dalmi munkában látták el feladatu-

kat, tiszteletdíjukat egy alapítvány 

részére ajánlották fel.

A színpadi programokra is sokan 

voltak kíváncsiak. Többek között 

Tihanyi Tóth Csaba és Bognár 

Rita előadásában jó ebédhez szólt a 

nóta, majd Kovácsovics Fruzsina 

gyermekelőadását követően Torres 

Dani lépett színpadra. Kökény 

Attila műsora alatt 

tovább nőtt a néző-

téren lévők száma, 

amely növekedés 

töretlen volt Mr 

Rick, a Unique és a 

Copacabana brazil 

szamba show pro-

dukciója alatt is. 

Idén első ízben, a 

fesztiválsátorban is voltak fellépők: 

Ámokfutók, Betty Love és a 

Groovehouse. Az itt felsorolt min-

den fellépőnek köszönjük, hogy 

produkciójával színesítette a ren-

dezvénysorozatot.

Az esti nagykoncert zenekari 

beállása alatt a Batucada Band dob 

show-ját láthattuk. 20 órától 

CHARLIE és a Charlie Band nagy-

koncertjén ezrek álltak a színpad 

előtt. A programsorozat ebben az 

évben is látványos tűzijátékkal 

zárult.

A vásári programok mellett 

városunkat is bemutattuk a vidék-

ről érkezőknek, ezért 10-18 óra 

között városnéző kisvonat közleke-

dett, megismertetve építészeti örök-

ségünket. A forgatagot színesítette a 

Betyártanoda, valamint a 

Hagyományőrző Kelevézek is fel-

feltűntek az érdeklődők között. A 

délutáni órákban a Dynamite Dudes 

rockabilly duó dobta fel a hangula-

tot az árusok között.

A hét folyamán sok kísérő-

programmal is vártuk a látoga-

tókat, amelyek szervezőinek, 

rendezőinek ezúton is köszön-

jük az együttműködést. 

Köszönetem fejezem ki mun-

katársaimnak is a szakmai 

munkáért, remek szervezé-

sért, a színvonalas lebonyolítá-

sért és a sok jó ötletért, ame-

lyeket beépítettünk a programokba. 

Idén is minden rendezvény megte-

kintése ingyenes volt. 

A rendezvény főtámogatója 

Mezőtúr Város Önkormányzata 

volt. 

Ebben az évben is jól jellemezte 

az összefogást a mezőtúri vállalko-

zók, magánszemélyek tenniakarása, 

a rendezvény melletti kiállása, 

amely mind anyagi támogatás for-

májában, mind segítségnyújtásban 

megnyilvánult. Köszönjük támoga-

tásukat! Valamint köszönjük média 

partnereink segítségét is, akik szé-

les körben vitték rendezvényeink 

hírét.

Bízom benne, hogy jövőre is 

találkozunk, hiszen a programsoro-

zathoz Önökre is szükség van!

Tisztelettel és köszönettel:
Bordács László ügyvezető

I. hely: Hegyi István - Fotó: Busa Szabolcs

Fotó: Bella Ferenc

Horváth Charile - Fotó: Busa Szabolcs

Mestersége címere
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551 – 901, Fax.: (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!
Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

2017. augusztus 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2017. 

augusztus 28. és 2017. augusztus 31. napja között történik. A kiosztás helye 

a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával 

szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a 

következő beosztás alapján:

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig 

2017. augusztus 28.

A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig 

2017. augusztus 29.

A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig 

2017. augusztus 30.

Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra 

között lehetséges.

A tumultus elkerülése érdekében érkezési sorrendben mindenki kap egy 

sorszámot és ennek megfelelően veheti át az utalványokat.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megje-

lenni 2017. augusztus 31-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.

Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok 
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!

Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási lis-

tán legkésőbb 2017. szeptember 01-ig jelezze a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az utal-

ványokat beszerezni. 

A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetsé-

ges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem 

lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalvá-

nyokat kiadni!

dr. Enyedi Mihály   sk.
         jegyző

Véradás

2017. augusztus 30-án Véradás lesz a Közösségi 
Házban 8-13 óráig. Szükséges iratok: 

Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:

Időpont:     

2017. szeptember 08-án 09-11 óra

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2017. szeptember 23-án 09-11 óra között
Helyszíne: Ősz-Ülő, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 

Felhívás

Tisztelt olvasók!
A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei 

közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén 

elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt. 

Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek vala-

mely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá, 

és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze 

felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítsé-

get jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla 

készült fotóval.

Elérhetőségek: 

• Szabó András: 06/20-214-4756

• Pusztai Zsolt/ Túri Fazekas Múzeum: 06/56-350-174

• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	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
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Tisztelt Lakosok!
Továbbra is végezzük a háztartásokban keletkezett zöld hulladékok 

begyűjtését az ingatlanoktól.

A hulladékok elszállítása minden páros héten, kedden és szerdán törté-

nik az általunk forgalmazott biológiailag lebomló zöld zsákokban.

A műanyag zsákok értékesítésének helyszínei: 
- Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25.

 Kávási Sándor u. 25. felőli Porta

- Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

 START Zöldségbolt

 5400 Mezőtúr, Pétery Károly út 4.-6.

1 db zsák ára: 200 Ft
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak a nálunk nyilvántartásba vett 

ügyfelektől áll módunkban elszállítani a zöld zsákokba összegyűjtött zöld-

hulladékot.

Tisztelettel:
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Jóga!
Minden csütörtökön,18.30-20 óráig, Mezőtúri Közösségi Ház.

Az órákat tartja: Hegyi Györgyi rekreációs sportoktató, jógaoktató, ter-

mészetgyógyász, aviva oktató.  

www.fagyongystudio.hu 06/70-398-59-96

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket 
augusztus  30-án (szerdán) 16 órára.

Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:                    Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

Meghívó 

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit

a II. Világháború Mezőtúri Áldozatainak és
 a Szovjetunióba Elhurcoltak Emléknapja

alkalmából 2017. szeptember 1-jén rendezett
városi megemlékezésre.

 Program:
– 16:00 órakor megemlékező beszédet mond Juhászné Patkós Edit a 

KSZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Címzetes Igazgatója.

– A műsorban közreműködnek a Búzavirág Népdalkör tagjai, és a  

KSZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanu-

lói.

– A történelmi egyházak képviselői ökumenikus imádsággal emlékez-

nek az áldozatokra.

 – Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére

 kerül sor. 

Helyszín: 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér II. Világháborús Emlékmű

- A 16:00 órakor kezdődő megemlékezést követően koszorúzás az 

1945-ben Mezőtúr városból elhurcolt lakosok emlékére állított emléktáb-

lánál.

Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza épületének északi fala



Vágányzári információ
Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy

2017. szeptember 01-től 2017. december 09-ig
Mezőtúr – Szarvas – Orosháza állomások

között végzett nagy mennyiségű kőszállítás, illetve
Orosháza – Mezőhegyes

közötti vágányzári munkálatok miatt a vonatok menetrendje módosul, 
illetve

Mezőtúr – Szarvas, Szarvas – Orosháza és 
Mezőtúr – Mezőhegyes

állomások között a megjelölt napokon vonatpótló autóbuszok
közlekednek.

A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes 

elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható!

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Bővebb információ: www.mavcsoport.hu
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Mezőtúr Város Önkormányzata                                                                                                         

Újvárosi Hagyományőrző Klub                                                                                                             

                        Mezőtúr                                     

MEGHÍVÓ

A rendező szervek nevében 
tisztelettel meghívjuk a

13. kubikos napi
megemlékezésre

Ideje: 2017.  szeptember  9. 

          szombat 10 óra        

Helye: Balassa úti kubikos

           szobor

Program:

- Ünnepi köszöntő  

- Visszatekintés az elmúlt évekre

- Kulturműsor      

- Koszorúzás, virágok elhelye-

zése

Hozz egy szál virágot a
kubikosok emlékére! 

                                                                                                                                       
Herceg    Antal

                         szervező

www.mkskft.hu

Búcsú Vincze Károlytól
Szeretnék búcsút venni a magam 

és mindazok nevében, akik ismer-

ték, tisztelték és szerették Vincze 

Károlyt. Hiszem, hogy sokan 

vagyunk.

Évtizedek során kedvességével, 

szerénységével és emberszereteté-

vel mindenkinek magára vonta a 

figyelmét. Pontosságával, rende-

zett, esztétikus árukínálattal várta 

minden piaci napon a vásárlóit. 

Optimista derüvel nézett minden 

nap elé. Piac végén a kispénzű sze-

gény vásárlóit fillérekért – néha 

ingyen is kiszolgálta, holott ő min-

denért nagyon megdolgozott életé-

ben. Olyan értékrendet képviselt, 

amit tanítani kellene!

Karcsi! Karcsi bácsi! Ki hogyan 

szólított. Szerényen, becsületesen 

élted az életed, mégis a legnagyobb 

elismerést vívtad ki magadnak: a 

nagybetűs EMBERT. Szeretettel 

búcsúzunk tőled! Szegényebbek 

lettünk nélküled. Legyen áldott az 

emlékezés! Családtagjaidnak őszin-

te együttérzéssel!

Minden barátod, ismerősöd, 

vevőd, akinek az a szerencse jutott, 

hogy ismerhettek téged.

Veressné
Patkós Ilona
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MAFC LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLY 

Megyei I. osztály 2017. 
évi hazai mérkőzései

2017.08.26. 17:00  
MAFC – TISZAFÖLDVÁR VSE

2017.09.09. 16:00  

MAFC – KARCAGI SE

2017.09.23. 15:30 
MAFC – JÁSZFÉNYSZARU VSE

2017.09.30. 15:00 

MAFC – JÁSZKISÉRI SE

2017.10.14. 14:30 
MAFC – BESENYSZÖGI SE

2017.10.28. 13:30  

MAFC – TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC

2017.11.11. 13:00  
MAFC – JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,

- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,

- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: 

délelőtt 8-10-ig, délután 1-2 óráig.

Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

Köszönjük partnereink 
támogatását!

Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., Mezőtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal, 

Mezőtúri Városi Polgárőr Egyesület, 

3A Takarékszövetkezet, Agrohíd 

Ipari Kft., Aivarex Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft., Artika Stúdió Kft., 

BBB-Glas Kft., Borzi Kft., Dr. 

Vizdákné és Társa Bt., Ferrocor Kft., 

FF Fémfeldolgozó Zrt., Hermann 

Mezőtúr Kft., HÓD-2000 Kft., Ledfak 

Kft., Medios Hungary Kft., Mentész 

Zrt., OTP Bank Nyrt., Procent Kft., 

Rafi Hungária Kft., Taköv-Transz 

Hungária Kft., Trido 2005 Kft., 

Túrszol Kft., Városháza Gyógyszertár 

Bt., VART-Speciál Kft., Tiszamenti 

Regionális Vízművek Kft., Príma 

Nyomda és Reklámstúdió Kft., East 

Fest, Nagy Lallie, Újvárosi 

Hagyományőrzők Klubja, DP Grafik 

Kft., Naho-Tex Kft.
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Mezőtúri Horgász Egyesület Éjszakai Vegyeshal 
Fogó Horgászverseny

2017.június 10-11.
Harcsás Lapos és Mély Ága

Lapos ág:
1.hely: Legeza György, Bámer László 24,90kg.

2.hely: Dóczi Csaba, Karsai Zsolt 19,1kg.

3.hely: Katona László, Juszku István 15,06kg.

4.hely: Hodos Marcell, Hodos Sándor 13,20kg.

5.hely: Pinki, Kabos 10,80kg.

6.hely: Tóth Lajos, Farkas Norbert 9kg.

7.hely: Ifj. Derecskei Sándor, Ifj Fejes István 7,86kg.

8.hely: Láposi Zoltán, Pap István 7,71kg.

9.hely: Ifj. Derecskei Sándor, Derecskei Sándor 6,8kg.

10.hely: Kiss Erik, Roszik Zoltán 6kg.

12.hely: Ványai Zoltán, Bozsik András 3kg.

13.hely: Csomor Andor, Tóth Sándor 2,42kg.

14.hely: Krecskó László, Dóra Lajosné 2kg.

15.hely: Csató Gulliver Gábor, Herceg Lajos 1kg.

16.hely: Szabó Károly, Igrici Sándor 0,80kg.

Mély ág:
1.hely: Hodos András, Kerékgyártó Antal 26,10.

2.hely: Csikós Attila, Ungi István 12,28kg.

3.hely: Ifj. Blaha József, Bleha József 9,70kg.

4.hely: Ifj Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos 7,78kg.

5.hely: Fadgyas Gábor, Fadgyas Antal 6,07kg.

6.hely: Kézsmárki Attila, Ádám Tibor 5,39kg.

7.hely: Patkós Zsolt Füles, Balaskó László 1,49kg.

8.hely: Csató Sándor, Csipes András 1,34kg.

Össz fogás: 199,9kg.

Össz létszám: 35 csapat, 70 fő.

Gratulálunk a helyezett csapatoknak!

Természetesen a halak visszakerültek a vízbe.

Találkozunk a következő versenyen.

2017. július 20.

MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET ENERGETIKAI 

FEJLESZTÉSE

A MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET -Kohéziós Alapból és 
hazai központi költségvetési előirányzatból- 75,68 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert el. A Támogató a Környezeti és 
EnergiaHatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek 
részére” tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyen a „Mezőtúri 
Kórház és Rendelőintézet energetikai fejlesztése” címmel és KEHOP-
5.2.10-16-2016-00053 azonosító számmal nyerte el a Kórház a támoga-
tást. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A Mezőtúri Kórház igen jelentős fenntartási költségekkel bír, a kiadások 

nagy hányadát teszi ki a meglehetősen magas fűtés és áramfogyasztás, 

melynek csökkentése volt jelen pályázat célja. A beruházás keretében az 

energiatermelést biztosító napelemek az Intézmény két épületén: a nővér-

szálló és az orvos lakás tetőszerkezetein kerültek elhelyezésre, annak érde-

kében, hogy az Intézmény villamos energiafogyasztásának nagy része 2017 

júliusától már megújuló energián alapuljon. 

A projekt keretében a nővérszálló épületének tetőszerkezetére egy össze-

sen 8,84 kWp teljesítményű áramtermelő napelemes rendszer került, 

továbbá az épület 1000 m2-en kapott új hőszigetelést és 22 db nyílászáró 

cseréje valósult meg.

Az orvos lakás épületének tetőszerkezetére egy összesen 11,44 kWp teljesít-

ményű áramtermelő napelemes rendszer került, továbbá az épület 762 m2-en 

kapott új hőszigetelést és 29 db nyílászáró cseréje valósult meg. Az elnyert 

támogatás a beruházás pénzügyi fedezetének 100 százalékát biztosítja. 

A beruházásnak köszönhetően a napelemek által termelt energiát az 

épületek meglévő villamos hálózatán keresztül az épületek fogyasztói hasz-

nálják majd fel, a hőszigetelés és a nyílászárók cseréjének eredményeként 

pedig az intézmények energiafogyasztás-költségei jelentős mértékben 

csökkenni fognak, ezáltal folyamatos, tartósan átcsoportosítható megtaka-

rítást eredményezve. Mindezeken felül, az elnyert európai uniós támogatás 

nemcsak az épület energiafogyasztás költségeinek csökkenését segíti elő, 

hanem annak környezetbarát működését is. A fejlesztés ezért környezetvé-

delmi szempontból is jelentős, mivel az energia megtermelése során a kör-

nyezetterhelés jelentős mértékben csökken.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet

5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.

Tel.: +36-56/550-440, Fax: 56 / 550 – 477

email: korhaztitkarsag@mezotur.com

Honlap: www.mezoturikorhaz.hu

Hetven év!
Hetven év, attól függ, hogyan éljük meg! Ha úgy nézzük sok, de nem 

sok, ha az ember a szerettei körében, és egészségesen éljük meg. Én meg-

értem, sok jóval, volt közte sajnos fájdalom és veszteség is! De ha az ember 

mellett olyan drága gyerekei, unokái, és családja, barátai vannak, köny-

nyebb elviselni a nehézségeket. Köszönöm a gyerekeimnek, unokáimnak, 

hogy rendeztek nekem egy meglepetés partyt, ahová meghívták szerettei-

met, és ezzel hatalmas örömet szereztek nekem! Köszönöm! 

„ Katus „
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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 szer-
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Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr, 

Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607
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ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
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ELHUNYTAK
Dudás Dániel  élt 73 évet,

Pályi Istvánné Kovács Erzsébet élt 60 évet,
Csikós József élt 83 évet,

Virág Istvánné Kovács Irén élt 83 évet,
Szőke Barna élt 75 évet,

Körmöndi Sándor élt 70 évet,
Kovács János élt 60 évet,

dr. Füstös Jenőné Szabó Mária élt 80 évet,
Deák Jánosné Kötél Mária élt 78 évet,

Boros Ferencné sz. Faragó Erzsébet
élt 73 évet,

Lakatos Péter élt 66 évet,
Busi Albertné Gonda Erzsébet élt 104 évet,
Szöllősi Istvánné Nagy Margit  élt 86 évet,

Seres Attila élt 67 évet,
Szöllősi Zsigmondné Fróna Ilona

élt 73 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Augusztus 25-31-ig
Városháza gyógyszertár: 
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044
Szeptember 01-07-ig:
Pink patika
Mezőtúr, Kossuth út 9-11
Tel: 06/56-550-445

Állatorvosi ügyelet: 
Augusztus 26-án és 27-én:
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei út 2.
Tel: 06/20-941-5217
Szeptember 02-án és 03-án: 
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi út 9. 
Tel: 06/30-963-5209

Ü G Y E L E T E K

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

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

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Cs. Nagy Aletta
(Fekete Anna)

Dömötör Márk Ferenc
(Sánta Bettina)

Juhász Antal
(Mága Klaudia)

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok

és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket! Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos 

út 33. szám alatt találja!

Telefon: 06/66-789-322

vagy 06/70-327-4707

Kádár Balázs Benett
(Fiola Mónika)

Marosi Emília
(Triolo Zsanett)

Papp Zoltán
(Sípos Adrienn)

Szűcs Dávid
(Kovács Edit)

Tóth Attila
(Kézsmárki Ildikó)

2017. szeptember 23.
ŐSZ-ÜLŐ

Szabadság tér
főzőverseny, színpadi programok, gyermeksziget,

kirakodó vásár


