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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Ősz-Ülő
A szabadtéri rendezvények sorát
ismét egy nyárbúcsúztató kavalkáddal zártuk, az Ősz-Ülővel.
2018. szeptember 22-én kora reggeltől figyeltük az időjárás előrejelzéseit és bár a hőmérséklet lehűlt, a
szél megerősödött, de ennek ellenére a tervezett helyszínen, a
Szabadság téri sétáló utcában tudtuk megtartani rendezvényünket.
Reggel 6 órától vártuk a kirakodó
vásárba érkező árusokat, akik jöttek is szép számmal. Ez évben is
meghirdetésre került a főzőverseny, amelyre 23 nevezés érkezett.
A bográcsolók között Hőke Sándor
szolgáltatta a térzenét.

teket. Majd az eredményhirdetés és
a díjak átadása következett. Először
a sütiparádé eredményeit hirdette
ki a zsűri. A bíráló bizottság elnöke
Erdős Hanna Olimpiai- és világbajnok mestercukrász, tagjai: Szűcsné
Merza Andrea és Ádám Jánosné
Terike néni a tavalyi verseny győztese voltak. A nevezések között volt
aki sós és volt, aki édes sütemén�nyel készült. Épp ezért a zsűri osztott első hely mellett döntött. Az
eredmények a követezőek:
Különdíj: Gonda Nagy Éva túrós-szilvalekváros kevert
III. helyezés: Reseterics Jánosné
- Diós roli szelet

A színpadi műsorok sorát a
KNER TSE társastáncosai nyitották
meg, majd a Varázs Bagázs érkezett
a gyermekekhez. Természetesen ez
alkalommal is lehetőséget biztosítottunk a helyi művészeti csoportok bemutatkozására, így színpadra
lépett a Búzavirág Népdalkör, a
Vadvirág Népdalkör és a Petőfi
Dalkör. Közben a második alkalommal meghirdetett Mezőtúri Őszi
Sütiparádéra is érkeztek a szemet
gyönyörködtető alkotások. A kísérő
eseményeink
az
Európai
Autómentes Nap alkalmából kerékpáros teljesítménytúrával, biciklis
ügyességi vetélkedővel és kresz
teszttel is bővültek, ahol két kerékpár is gazdára talált. Köszönjük a
Protúr, valamint Bíró László és
Forgó István segítségét, illetve a két
állomás – Hercegasszony Birtok,
Syngenta – vezetőinek közreműködését. Nyertes Zsuzsa fergeteges
hangulatú műsorát követően,
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere köszöntötte a megjelen-

II. helyezés: Somogyi Ildikó almás lepény
I. helyezés, azaz Mezőtúr legjobb sütije: Enyedi Beáta - chilis
muffin

I. helyezés, azaz Mezőtúr legjobb sós sütije: Varga Magdolna és
Varga Zoltánné vajdasági sós
Gratulálunk és köszönjük mindenkinek, hogy részt vett versenyünkön.
A nyertes sütemények recepjeit
következő lapszámunkban olvashatják.
A sütemények után a főzőverseny eredményeit is megismerhettük. A zsűri elnöke Kakuszi László
a Hercegasszony Birtok konyhafőnöke, tagjai Beregszászi Róza a

Karcagi SC mezőtúri szakoktatója
és Ambrózy Pál a Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft. élelmezésvezetője voltak.
Az alábbi eredmények születtek:
Különdíj:
Teleki
Blanka
Gimnázium csapata - birkapörkölt
édes káposztával
Különdíj: Szabóné Udvarhelyi
Anna - lecsó
III. helyezés: Nagy István - birkapörkölt
II. helyezés: „Valami csak lesz
belőle” Németh Károly, Galáth
Tamás - Rókagombás, vargányás
raguleves
I. helyezés: Mezőtúri 26-osak,
Veres Ágnes - töltött káposzta
Gratulálunk, köszönjük minden
nevezőnek a részvételt. Köszönjük
a zsűrik munkáját.
Az eredményhirdetéseket követően a magyar énekes, színművész
Varga Miklós szórakoztatta a
közönséget.
Mezőtúr Város Önkormányzata a
testvértelepülési találkozó keretében Sepsikőröspatak-Kálnokról,
Árkosról, Sárosfáról, Törökbecséről,
MakowPodhalanskiból, Weidából
fogadott vendégeket. A Vajdaságból,
Törökbecse településről érkező
Cseperke csoport egy kis műsorral
örvendeztette meg az Ősz-Ülőre
kilátogató közönséget.
Majd a tombolasorsolás következett, ahol rengeteg ajándéktárgy
talált új gazdára, úgymint esernyők,
gyermek játékok, konyhai felszerelések, plédek, párnák és fődíjként
egy party üstház kellékekkel.
Köszönjük a Mezőtúri Cukorbetegek
Klubjának a tombolaszelvények

árusításában nyújtott segítséget.
A Közösségi Ház előtti füves
területen folytatódott a program,
ahol a Mezőtúri Kutyás Csoport
bemutatójára került sor.
A délután második felében az
UFO Update hozta el a 90-es éveket
idéző slágereit, akiket a Fekete
Vonatból jól ismert Mohamed
Fatima követett. Az est további
részén a Retroleum zenekar szórakoztatta a közönséget, közben
pedig a modern bulizós popzene
képviselőit, A Két Zsiványt is vendégül láttuk.

A főzőverseny és sütiparádé mellett lehetőség volt a nap folyamán
kézműveskedni
a
Népi
Díszítőművészeti Szakkörrel, valamint a Túri Vásárból ismert
Mesterségek Tere is kitelepült
kisebb formában.
Ez alkalomból is köszönjük
támogatóink segítségét: Mezőtúr
Város Önkormányzata, Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft., Városi Polgárőr Egyesület,
Vöröskereszt Mezőtúri Szervezete,
Protúr Kerékpáros Sportegyesület,
Mezőtúri Cukorbetegek Klubja,
valamint köszönjük a zsűrik tagjainak munkáját és fellépőinknek a
színvonalas műsorokat.
Bodor Márti

Időközi önkormányzati képviselőválasztás Mezőtúron 3. old.

Országos Könyvtári Napok

7. old.

Évszázados esemény városunk életében

4. old.

Elindult a Magyar Horgászkártya regisztráció

9. old.

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

6. old.

Beszámoló egy Világbajnokságról

10. old.
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Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Újabb álhírek kaptak szárnyra az interneten, melyek tartalma
különböző mértékű anyagi támogatások igénylésének lehetőségéről
tájékoztatják a gyanútlan olvasókat.
A „Haza hatékonyság 2” csomaggal kapcsolatban olyan információk terjednek, amelyek a javaslatcsomag tartalmát meghamisítva, azt egy kihirdetett lakossági energetikai pályázatként mutatják be. A Magyar

Energiahatékonysági Intézet elhatárolódik a tartalomtól és azt
javasolja mindenkinek, hogy ellenőrizze az információ forrását, mielőtt továbbterjeszti a hírt.
Forrás: mehi.hu
A másik álhír egy, az önkormányzatoknál 2018. szeptember 17-től igényelhető, alanyi jogon járó, évi egyszeri 65 000 forintos támogatás
igényléséről szól, azonban ez is csupán lájkvadász hír, amelynek célja az
ezzel kapcsolatos posztok tovább osztása, lájkok, követők és a portálra történő kattintások gyűjtése. Nincs önkormányzatunknak ilyen alanyi

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és
vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-

gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-

nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.

jogon járó támogatása.

Szolnok Város Önkormányzata

Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

Madárbarát Refi
A Mezőtúri Református Kollégium
2018-ban elnyerte a Magyar
Madártani
Egyesülettől
a
Madárbarát Óvoda és Madárbarát
Iskola címet. Intézményeink
udvarai állandó és költöző madárfajok fészkelő helyei.

Az MME Madárbarát kert programjához csatlakozva elköteleződtünk
a
madárvédelem
iránt.
Intézményünk zöld óvodaként és
ökoiskolaként kiemelten kezeli a
környezettudatosságra való nevelést, melynek egyik kiemelt eleme a
madárvédelem.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
október 21., november 18., december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Fontosnak tartjuk, hogy a városlakó
állandó és költöző madárfajoknak
biztonságos életteret nyújtsunk.
A madárvédelmi feladatok ellátásá-

val ráirányítjuk a figyelmét az óvodásoknak és iskolásoknak, hogy a
természetes életterek csökkenése és
a szélsőséges időjárási események
egyre nehezebb feladat elé állítják
az élőlényeket a fajfenntartás és
utódgondozás területén.
Mezőtúri Református Kollégium,
Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola és Óvoda

Véradás
2018. október 31-én Véradás lesz
a Közösségi Házban 14:00-17:30 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt
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Időközi önkormányzati képviselőválasztás Mezőtúron
Szeptember 9-én Tóth Zsolt városi képviselő halála miatt tartottak időközi önkormányzati képviselőválasztást Mezőtúron a 2. számú választókörzetben. A részvétel alacsony volt, mindössze 22,4 százalékos. A választáson az MSZP jelöltje Kovács Mihály nyert, aki 149 szavazatot kapott.
A független jelöltként induló Fidesz által támogatott Uzsoki János 144 szavazatot szerzett, míg a szintén független Tóth Péterre 103-an szavaztak,
a Magyar Munkáspárt jelöltjére Bíró Imrére pedig nyolcan.
A nyertes és a jelöltek a következő gondolatokat szeretnék megosztani az olvasókkal.

Választás után
Szeptember 9-én egy kisebb
csoda történt Mezőtúron a
Kertvárosban. Nem kormánypárti
jelölt nyerte az időközi önkormányzati választásokat. Nagy volt az
öröm, de ugyanakkor ez felelősség
is, mert sok ember szavazott rám,
és bízott bennem. Mostantól azonban a dolgos hétköznapok jönnek.
Az első utam Herczeg Zsolt polgármesterhez vezetett, ahol átbeszéltük a közös munkát. A kertvárosi
program megvalósulása közös
érdek. Megépülhet a szociális központ. Megújulhat a kerékpárút és
végre „legálisan” kelhetünk át gyalogosan a 46-os főúton is. Azt gon-

dolom, hogy ezek párthovatartozás
nélkül is alapvető dolgok. Ígérem,
hogy városi képviselőként mindent
támogatni fogok, ami Mezőtúr
lakosainak érdekeit szolgálja. Az
elkövetkező egy évben el kell
érnem a nagyobb feladatok előkészítését. Minden tanácsot, észrevételt és segítséget jó néven veszek,
hiszen mind szeretünk a kertvárosban élni és együtt előbbre juthatunk. Az én elvem, hogy képviselőnek lenni nem hatalom, hanem
szolgálat. Köszönöm a bizalmat.
Kovács Mihály önk.képviselő
30/445-6123

Tisztelt Kertvárosiak!
Először is köszönöm szépen a
megtisztelő bizalmat, amit az időközi választáson irántam tanúsítottak a rám adott szavazataikkal.
Bizakodom, hogy a kertvárosban
elkezdett felújítások nem veszítenek lendületükből, amik a kampányidőszakban elkezdődtek, és az
akkor tett ígéretek is megvalósulnak. Megépül a felnőtt játszótér és
bővül a gyermek játszótér, elkészül
az idősek napközi otthona a Makk
József utcában, biztonságosabb
lesz a gyalogos,- kerékpáros forgalom a hídon, és lesz gyalogátkelőnk
a 46-os úton. Hogy csak a legfonto-

sabb, folyamatban lévő ügyeket
említsem.
Gratulálok az újonnan megválasztott képviselőnek az elért eredményéhez, és jó munkát kívánok
az előtte álló egy évhez.Remélem, a
kertvárosi választott és a megbízott
képviselő együtt el tudják érni,
hogy a kertváros egy élhetőbb, XXI.
századi városrész lehessen.
Tóth Péter
független képviselő-jelölt

Bíró Imre

Uzsoki János
A független jelöltként induló
Fidesz által támogatott Uzsoki János
és Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere sajtótájékoztatót tartottak szeptember 10-én a választás
eredményeivel
kapcsolatban.
Herczeg Zsolt elmondta, hogy a
Fidesz-KDNP a választáson nem
kívánt jelöltet indítani, hiszen Uzsoki
János független jelöltet tartották méltónak arra, hogy támogassák őt.
A sajtótájékoztatón Uzsoki János
köszönetet mondott minden kertvárosi szavazónak. Köszöni továbbá
az ott lakók nyitottságát és azt,
hogy megosztották vele gondolatai-

kat, aminek köszönhetően egy
közös programot sikerült kialakítaniuk. Kiemelte, hogy a továbbiakban is fontosnak tartja a kertvárosban élők sorsát és megpróbál minden segítségét megadni azt ott lakó
választópolgároknak.
A tájékoztató keretében azt is bejelentették, hogy 2019. októberében az
önkormányzati választáson a 2.
számú választókörzetben Jánost fogják indítani a Fidesz-KDNP színeiben.
Az időközi választás győztesének ezúton is gratulálnak, és sok
sikert kívánnak munkájához.
- Szerk. -

Az idöközi választásokon jelöltként indulhattam az ajánlóim bizalmából, a 2. sz választókerületben.
A Magyar Munkáspárt számára
mindig az ember jelentette a legfőbb
értéket. Magam is ezt tartom a legfontosabbnak. Korábbi munkahelyeimen
mindig jó kapcsolatot ápoltam a kollégáimmal, akik közül sokan a kerületben laknak, akiket rendszeresen
felkerestem és akiktől nagyon sok
kerületi dologról, történésről értesülhettem személyesen. Jelölttársaim
kiváló, tapasztalt emberek, akikkel
egyetértettünk abban, hogy következetesen kell dolgozni a kerület problémáinak a lehetőségekhez mérten

való megoldásában, bármelyikünk
nyeri el a választók bizalmát. Az
eredmény ismert. Ismét gratulálva a
nyertesnek, tisztelettel megköszönöm az ajánlók és a rám szavazók
bizalmát, a Választási Bizottság, és
minden résztvevő munkáját. Bízom
abban, hogy az előkészitő munka
során elhangzott sok észrevétel,
javaslat hasznosulni fog.
Befejezésül a kerület lakóinak azt
kívánom, hogy az eddig is tapasztalt
összefogással segítsék még szebbé,
élhetőbbé tenni környzetüket, ezzel
együtt szeretett városunkat.
Bíró Imre

Mezőtúri iparművész a legjobb tíz között
Szeptember 16-án adták át a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Prima
Primissima
díjakat
Szolnokon a Szigligeti Színházban.
Idén immár 14. alkalommal köszöntötték megyénk legkiválóbbjait
köztük Kovács Karolina keramikus
iparművészt Mezőtúrról.
Kovács Karolina iparművész 16
éves kora óta dolgozik a szülei kerámia műhelyében. A fazekas iskola
elvégzése után 5 évig gyakorolta a
szakmát, főleg népművészeti termékeket készített. A hagyományos
mezőtúri technikákat alkalmazta az
akkori munkái során. 2001-ben
jelentkezett a budapesti Iparművészeti Egyetem kerámia szakára.
Felsőfokú tanulmányai alatt érintette
meg az iszlám művészet története,
remekművei. Egyre inkább a keleti

stílusú, főleg török kerámia kezdte
érdekelni. A diploma óta egy másik
irány is jelen van a munkáiban,
melynél folyamatos megújulásra
törekszik. A hétköznapokban olyan
használati tárgyak létrehozásán dolgozik, melyek egyetemes módon
megérintenek mindenkit, nem mellőzve a humort, a használhatóságot,
a kortárs szellemiséget.
Az iparművész a Mezőtúr és
Vidéke kérdésére válaszolva elmondta, hogy az elismerés nagyon nagy

megtiszteltetés számára. Annál is
inkább, mert úgy vette észre, hogy
inkább az idősebb generációt díjazzák. A legjobb 10 közé jutottak
között talán ő volt a legfiatalabb, így
még nagyobb öröm volt számára a
jelölés. Karolinától azt is megtudtuk,
hogy a legjobb tíz közé a legtöbb
szavazatot kapott jelöltek kerülhettek be a saját kategóriájukban, ami
külön meglepetés volt számára,
hiszen kizárólag a Néplap olvasói
szavazhattak az újságból hétről

hétre kitöltött, kivágott és beküldött
szavazólapokkal. Sokan nem is tudták, hogyan szavazhatnának.
Az iparművész kiemelte, hogy a
szeptember 16-ai eseményen részt
venni nagyon különleges élmény
volt. A jelöltek a szolnoki Szigligeti
Színház nézőterének első sorából
izgulhatták végig a gálaműsort, ami
nagyon színvonalas volt. Minden
jelöltet felhívtak a színpadra, s ott
kaptak egy-egy arany medált hatalmas virágcsokor kíséretében. A gála
végén állófogadással és tűzijátékkal
kedveskedett a VOSZ megyei vezetősége a meghívottaknak.
Ezúton gratulálunk az elismeréshez és további szép sikereket kívánunk!
Veres Nikoletta
Forrás: www.kovacskarolina.hu
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Évszázados esemény városunk életében
Mezőtúr történetében szeptember 9-én egy ritka pillanatnak lehettek részesei
azok, akik részt vettek a
Nagyboldogasszony templomban, Kovács Zoltán mezőtúri születésű római katolikus atya újmiséjén. Zoltán a
Teleki Blanka Gimnáziumban
érettségizett, majd a szegedi
Szent Gellért
Szemináriumban szerzett
teológus diplomát.

ilyen sokan részt vettek ezen az
eseményen hittől függetlenül.
Mindenkit a szívében élő szeretet
mozdított meg, s a Biblia szerint
Isten a szeretet. Ha mindig hallgatunk erre szívünk mélyén, akkor
abból sok jó dolog alakul ki, mint
például ez az ünnep is.

– Milyen úton jutott el oda, hogy a
papi hivatást válassza? Mikor és
hogyan fogalmazódott meg Önben,
hogy pap szeretne lenni?

– A napjaim állandó része a
Szentmise és az imádság. Kedden,
szerdán és csütörtökön 4-4 hittanórám van, melyeket Ópusztaszeren
tartok. A fennmaradó időben a változó programoknak van hely,
melyek nem rendszeresek. Ezek a
temetések, esküvők, keresztelők.
Mindezekre persze szükséges
készülni. A munkaidőm az állandó
programokat leszámítva kötetlen.
Van, amikor a délutánom szabadabb, van, amikor a délelőttöm.
Jelenleg sok meghívást kapok friss
papként, hogy menjek el Szentmisét
bemutatni azokra a helyekre, ahol
ismernek.

– A papi hivatás nem volt számomra egyértelmű. Nagyon sokféle
életút vonzott. A tehetségeim alapján azt gondoltam, hogy mérnök,
tanár vagy fizikus leszek. Az érettségi előtti évben feltettem a mindentudó Istennek a kérdést, hogy
szerinte miben volnék a legboldogabb. Az ima tapasztalatok és
egyéb jelek többször is arra a meggyőződésre vezettek, hogy a papságra hív Isten, de ezt nem fogadtam el egy könnyen. 17-18 évesen
nagy lelki fejlődésen kellett keresztül menjek ahhoz, hogy kellő érettséggel tudjak igent mondani egy
ilyen hívásra. Jézus, mint jó pásztor
vezetett ebben a 8-10 hónapban.
Akkor lettem biztos, amikor ezt a
hívást követve egy megmagyarázhatatlan béke töltötte be lelkemet.
Ezután mondtam el a szűk családnak, majd később másoknak és ezt
követően jelentkeztem a papi szemináriumba.
– Mit adott Önnek ez a képzés?
– A szegedi Szent Gellért
Szemináriumban képzik térségünk
papnövendékeit. Itt szereztem meg
a teológus diplomát. A cél az volt,
hogy minél inkább megismerjem
Isten gondolatait és működését,
hogy így hitelesen tudjam őt közvetíteni másoknak. Ebben segítettek
azok az órák, melyeken a Bibliával,
az egyházi tanításokkal, a művészetekkel és a pszichológiával,
pedagógiával foglalkoztunk.
– Nagy és hosszú utat kell bejárnia
annak, aki pap szeretne lenni.
Hogyan zajlott a képzés?
– A papképzés nem csupán tanulásból áll, hanem gyakorlati tapasztalatokat is szerzünk. Az első két
évben szociális munkát végeztünk
rendszeresen: idősek, sérültek, börtönlakók látogatása, vagy hajlékta-

– Kistelekre költözött és itt gyakorolja az elkövetkezendő időszakban a papi hivatást. Hogyan telik
egy napja? Hogyan képzeljék, el az
olvasók a papi életformát?

lan étkeztetés. A harmadik évtől az
ötödik évig pedig félévente négy
hétvégét töltöttünk egyházközségeknél, ahol megtapasztaltuk a
papi élet gyakorlatát. A szemináriumban sok alkalom nyílt az ünneplésre is. A karácsonyi és a húsvéti
időszakot mindig együtt töltöttük.
Karácsonykor betlehemes játékkal
készültünk, húsvétkor pedig, mivel
több szertartás van, inkább a templomi ünnep szervezésében voltunk
jelen. A szemináriumi nyarak nagy
része szabad. Ilyenkor egy hetet
táborozásra, egy hetet egy plébánia
megismerésére kell fordítani. Az
évek során a nyári tapasztalataim
legalább annyira segítettek, mint a
szemináriumban töltött tanév.
– Szeptember második hétvégéje
egy mérföldkőnek számít az életében. Hogyan zajlott ez a hétvége
Szegeden és Mezőtúron?
– Szeptember 8-án 10 órakor kezdődött az a Szentmise, melyen Dr.
Kiss-Rigó László püspök atya pappá
szentelt. Szeptember 7-én az éjszakát már a szemináriumban töltöttem. Felkészültünk a másnapi szertartásra, beszélgettünk és imádkoztunk. A papszentelésre Mezőtúrról
3 busz, Békéscsabáról 2 busz
indult. A család és a barátok mellett
sokan részt vettek az eseményen
azok közül is, ahol megfordultam
gyakorlaton. Amíg a szentelés zajlott Szegeden, addig ezzel párhuzamosan Mezőtúron is folytak az előkészületek az első szentmisére,
melyet csak szentelés után lehet
bemutatni.
Szeptember 9-én 12 órakor kezdődött az ünnepi Szentmise. Azért
ebben a különleges időpontban,
hogy a lelkésztestvérek, a papok is
részt tudjanak venni, akik délelőtt
végzik más helyen szolgálatukat. A
Szentmise beöltözéssel kezdődött,
amikor szüleim rám adták a miseruhát, majd az egyházközség nevében Strausz László mondott

köszöntőt. Az ünnepi szónok Ft.
Kakucs Szilveszter ferences pap
volt, aki Esztelnekről érkezett
zarándokokkal.
A
Vivace
Kamarakórus, az iskolai énekkar és
Kozák Julianna sok meglepetéssel
készültek erre az ünnepre. A szertartás végén a szemináriumi társak
nevében Aleksza János köszöntött.
Ezt követte az újmisés áldás. Egy
régi hagyomány szerint egy újmisés
áldásért érdemes elkoptatni egy
csizmatalpat. Ez azt jelenti, hogy a
régiek ilyen becsben tartották ezt
az áldást, ami nem mindennapos.
Az áldásban 5-6 ember részesült
egyszerre, ami nem kis időt vett
igénybe, hiszen legalább 300-an
megjelentünk az eseményen. A
mise után minden jelenlévőt meghívtunk egy közös fogadásra a főiskola sportcsarnokába, ahol lehetőség nyílt a beszélgetésre és a szórakozásra is.
– Az, hogy az első miséjét
Mezőtúron tarthatta meg, mit
jelent Önnek? Mennyire volt
különleges az élmény?
– Nem vagyok alapvetően érzelgős típus, de meghatódottság volt
bennem, amikor ránéztem az oltárra, melynek árnyékában megkereszteltek, és amely körül oly sokat
tanultam, tapasztalhattam Istenről.
A templomba immár nem egyszerű
ministránsként vonultam be,
hanem felszentelt papként, mely
kissé azt is jelezte, hogy elmúltak a
„gyermekévek”, és a Zolikából Zoli
atya lett. Legjobb tudásom szerint
utoljára 1884-ben szenteltek mezőtúri születésű papot: Babik Józsefet.
Ezek szerint mondható, hogy ez
egy évszázados esemény.
Mezőtúr város sok részéhez kötnek emlékek. Sokszor eszembe jut
egy vicces történet kamaszkoromból, egy aranyos történet gyermekkoromból vagy csupán a hétköznapok csendes folyásának hangulata. Sokat jelentett nekem, hogy

– A papi hivatás egész embert
kíván. Van-e hobbija, valamilyen
speciális érdeklődési köre?
– A szemináriumi évek alatt megtanultam gitározni. A zenéléssel
szívesen foglalkozom. Ennek hasznát veszem táborokban és hittanórákon. Szeretek még olvasni és
sportolni. Olykor a szellemi munka
után jól esik egy kis kertészkedés
is.
– Mi a papi jelmondata?
– Papi jelmondatként azt választottam, hogy „Boldogok a lélekben
szegények, mert övék a mennyek
országa.” (Mt 5,8) A lelki szegénység az a beállítottság, amikor az
ember tudja, hogy szüksége van
Istenre. Ebben a lelkületben benne
van egyfajta realitásérzék, egyszerűség és boldogság. Amikor az
ember Istentől kap célt és értelmet,
akkor tudja az életét egyszerűen
berendezni. Megtanuljuk azt az
igazságot, hogy nem az tesz boldoggá, amivel körül vesszük
magunkat, hanem amit a lelkünkben hordozunk, az örök értékek,
amelyeket Jézus hozott nekünk.
Veres Nikoletta
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Kis Alkotók Kiállítása az ArTúr Fesztivál keretében
Az előző évtől új eseménnyel és
színtérrel bővült az ArTúr Fesztivál
- Mezőtúri Művészeti Napok programja. Derecskei Magdi Fazekasműhelye kiállításra invitálta az
érdeklődőket. Egy eredeti kezdeményezés indult el tavaly, melynek szerencsére folytatása lett ez év augusztus 9-én. Magdinak néhány éve alsós
tanítványai vannak, akik egyéni foglalkozás keretében ismerkedhetnek
az agyaggal. A kis alkotókban közös,
hogy a Rákóczi úti iskolában tanulnak : Hajdú Hédi, Kecse Blanka,
Kecse Jázmin, Kállai Kristóf,
Pongrácz Anna és Eszter, valamint
Szöllősi Panka. Tavaly mindannyian
bemutatkoztak alkotásaikkal, ez
évben csak az első négy tanítvány
műveivel találkozhattak az érdeklő-

Nagyon érződött rajta a mester és
tanítványainak tökéletes összhangja – mindent együtt találtak ki,
együtt valósítottak meg és ráadásul
együtt is takarítottak. Azt mondja
Magdi, nem feltétlenül fazekasokat
akar nevelni, sokkal inkább az alkotói kedvet, a kreatív látásmódot szeretné elültetni a gyerekekben, akik
nagy örömmel járnak az órákra. A
gyerekek bátran bánnak az agyaggal, síkban és térben egyaránt.
Személyiségük észrevétlenül gazdagodik a Magdi nénivel kettesben
töltött órák során. Tág teret enged
fantáziájuknak, de szembesíti őket
az agyag tulajdonságaival, viselkedésével, formálhatóságával, így
születtek meg a vidám baglyok, az
ezerarcú szörnyek, a mosolygós

jobbról balra Kállai Kornél, Hajdú Hédi, Kecse Blanka, Kecse Jázmin, Kalán
Hajni, Derecskei Magdi, Berczeliné Marika

dők.
Derecskei Magdi 2002-ben költözött a Sugár út 28. sz. alatt található
„Badár-házba”. Azóta az ő szellemisége és alkotói kedve élteti ezt a
fazekas házat, melyben a XIX. század második felében Korsós
Kaszinó működött, majd 1930-1985
között a híres Badár Erzsike néni
műhelyéül és otthonaként szolgált.
A három napig látogatható szabadtéri tárlatot rendkívül ötletesen rendezték meg, melyhez a kert buja
növényvilága adta a hátteret.
Minden kisalkotó kapott egy-egy
övezetet (asztalt, falat, öreg teknőt,
fazekas korongot, tornác könyöklőt), ahol elhelyezhette alkotásait.

angyalkák, a sok-sok háziállattal,
figurával körbevett házikók, a
vidámságot árasztó fali plasztikák…
és a tornácon látható tányérok az
alkotók kézlenyomatával.
Örömteli esemény volt a Túri Kis
Alkotók II. kiállítása, mely szép
számú közönséget vonzott, akik a
gyermekek által készített csodák
megtekintése mellett még a korongozást is kipróbálhatták… és többen
megnézték a Badár kiállítást is.
Köszönöm, hogy aktív részese
lehettem ennek a nagyszerű
élménynek, e helyről is szívből gratulálok a kisalkotóknak és tanítójuknak egyaránt! Várjuk a folytatást!
Berczeliné Boldog Mária
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„A film, amely a kezedben hívódik elő” – 70 éves a
Polaroid fényképezőgép

Időszaki kiállítás a Túri Fazekas Múzeumban
Az
Egyesült
Államokban,
Bostonban, 1948 novemberében,
azaz éppen 70 éve adták el az első
Polaroid Land kamerát, ezzel megkezdődött a cég és annak találmánya fél évszázados töretlen karrierje. Dr. Erwin Land egy évvel előtte
mutatta be cége legújabb fejlesztését, melynek lényege az volt, hogy
a speciális kamerából kijövő film
negatívjáról egy percen belül leválasztható volt egy viszonylag jó
minőségű, szépiaszínű pozitív. Ezt
az eljárást a következő években
tovább finomították, a filmek méretét változtatták, egyre tökéletesebb
gépeket terveztek, megjelentek a
színes filmek, több más nagy gyártó is saját rendszerrel állt elő, azonban mindegyik típus „varázsa”
ugyanabban rejlett: gép és film
használója szinte azonnal hozzájuthatott, azaz kézzel foghatta az elkészített fotót. E tény egészen a digitális fotózás elterjedéséig, a harmadik
évezred elejéig őrizte Polaroid hírnevét, fenntartotta sikerét.
E fontos ipartörténeti és fotótörténeti eseményre emlékezve, a Túri
Fazekas Múzeum időszaki kiállításoknak helyet adó termeiben rendezte be Fazekas Lajos, az Impro
Fotóklub vezetője a fényképezőgépekből, filmekből és a Polaroid
fotózás történetét bemutató tablók-

Polaroid Land Model 95
(Fotó: Asztalos Csaba)

ból álló tárlatot. A száznál több gép
egyenkénti bemutatására nem vállalkozik a kiállítás, de fontosabb
darabok magyarázó szöveggel vannak ellátva. A technikai információk mellett a különböző gyártók – a
Polaroid mellett a Fuji, az Agfa, a
Kodak és néhány más távol-keleti,
illetve szovjet típus – történetének
fontosabb állomásai is megismerhetők. A megnyitón lehetőség volt
Polaroid géppel való fotózásra,
hiszen a gépek egy része és a filmek
néhány változata még kapható, a
retró divatmozgalma újra felfedezte
magának az instant fotózást.
A kiállítás október 6-ig látogatható.

Foltvarró tábor
Szeptember 14-15-16-án immár a
nyolcadik alkalommal rendeztük
meg a foltvarró táborunkat, 3 napos
közös varrásunkat. Ajkától, Magyarkanizsán át Szentpéterszegig, 25 településről, a 3 nap összesen 150 foltvarró fordult meg köreinkben!

A program nagyon sikeres volt,
szorgalmasan varrták a különböző
munkákat, legnépszerűbbek a táskák voltak. Sokan látogatták a városból is a varró napokat, nagyon tetszett a kiállításunk, melyen a vendégek munkái is szép sikert arattak. A
meghirdetett pályázatunkra- mely
egy tradicionális minta: Log Cabin

volt, sokan hoztak pályamunkákat, a
közönségszavazatok alapján 11 díjat
adtunk át. Vendégeink körében
nagyon népszerű volt a Kun Péter és
csapata által főzött Túri topogó,
melyet ezúton is köszönünk a szakácsunknak. Ízlett a sok finom sütemény, melyet a csoportunk tagjai
nagy lelkesedéssel sütögettek erre az
alkalomra. Köszönjük azt a ragyogó
lehetőséget, melyet a Közösségi Ház
vezetése és dolgozói biztosítottak
számunkra, szabaddá téve szinte az
egész házat. Köszönjük az
Önkormányzat, a Polgármester Úr
önzetlen támogatását, mellyel vendégeink számára a szállás lehetőséget biztosították, támogatták.
Szeretnénk a jövőben is rendezvényünkkel öregbíteni városunk jó
hírnevét, szeretettel várjuk a varrást
kedvelő lányokat, asszonyokat,
nemcsak egy ilyen közös varrásra,
hanem a minden kedd délután tartandó foglalkozásainkra is.
Varga Kálmánné
Szakkör vezető
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Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényeg: hírérték alapján válogatva felidézzük a
hírek világából, mi minden történt Mezőtúron, Mezőtúrral,
lakóival visszalépkedve az időben
öt évenként. Ezúttal 1988-ig szeptember végén és az október első
felében történtek kerülnek a
rovatba, egy kivételével.

Öt éve - 2013. augusztus 23-án volt azon esemény, amelyre az MTI
híre alapján utólag mindenképpen
emlékezni illik. Boldog István, a
Fidesz térségi országgyűlési képviselője Mezőtúron bejelentette: a
használatarányos útdíj az alacsonyabb rendű utakra történő kiterjesztésére vonatkozó javaslatot tesz
a kormánynak. Jász-NagykunSzolnok megye útügyi miniszteri
biztosa mindennek nyomatékot
adva a sajtótájékoztatóján belefeküdt egy, a megnövekedett teherautó-forgalom miatt kialakult nyomvályúba. A képviselő beszámolt
arról is, hogy számos lakossági
bejelentést kapott arról, hogy az
alsóbbrendű utakon a megnövekedett teherforgalom súlyos károkat
okozott. ( Bár az alsóbbrendű utak
használatáért ma sem kell fizetni a
rajta közlekedőknek, az mindenképpen képviselői érdem, hogy az
idén, éppen az elmúlt hetekben két
felújított útszakaszt is átadtak a térségben ebben az útkategóriában.)
Tíz éve – 2008 október elején ismét az MTI közvetítésével újabb
közlekedési eseményt idézünk fel,
ezúttal örömtelit: befejeződött az
50 kilóméter hosszú TiszatenyőMezőtúr vasúti vonalszakasz átépítése, lezárult a műszaki átadásátvétel. A nettó beruházási költség
43,4 millió euró volt, ebből az
EU-támogatás 23,2 millió eurót tett
ki. Ez a vonalszakasz a Páneurópai
IV. közlekedési folyosó része, így
az EU követelményeit figyelembe
véve a folyamatosan kétvágányú
pályává kell kialakítani, ahol a
maximális sebesség óránként 160
kilométer lehet. A kivitelező a meglévő vasút pályát átépítette,
Tiszatenyő és Csugar között a
hiányzó második vágányt is kialakította, Tiszatenyőn gyalogos aluljárót létesített.
Tizenöt éve - a bővülő testvérvárosi kapcsolatokról szólt a híradás,
miután 2003. októberének első felé-

ben Mezőtúr vendége volt a német
testvérváros, Weida polgármestere,
Werner Beyer és a gerai területi
rendőri szervezet vezetője, Lothar
Kissel.
A
delegáció
a
testvértelepülési kapcsolat olyan új,
lehetséges területeiről tárgyalt,
mint a városi és megyei szintű
rendőrségi munka, a mezőgazdaság és általában a vállalkozások
uniós felkészülése. A rendőrségi
kapcsolatokról szóló megbeszélésen részt vett dr. Házi István, a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőr-főkapitányság és Szabó
Károly,
a
Mezőtúr
Városi
Rendőrkapitányság vezetője. A szokásos diplomáciai szófordulattal
élve: a tárgyaló felek egyetértettek
abban, hogy a tapasztalatcserék
mindkét fél számára egyaránt hasznosak és kölcsönösen kifejezték
készségüket a jövőbeni együttműködésre.
20 éve annak, hogy megjelent a
Mezőtúri képeskönyv című kiadvány Szabó András képeslapgyűjteményének felhasználásával az
önkormányzat finanszírozásában.
A könyvhöz az akkori polgármester, Bagdán Piroska írt beajánlót,
arra inspirálva az olvasót, hogy a
korabeli lapokon megörökített
látottak alapján gondolja végig,
„mit rontottunk el, mit őriztünk
meg, netán mit szépítettünk, e régi
alföldi mezővárosban”. A kötetbe
várostörténeti rész is került, és az
1898. és 1945. között készült 123
képes levelezőlap segítségével szinte az egész Mezőtúr felsejlik. Így az
egykori – ma Közösségi Ház áll a
helyén – gőz- és kádfürdő csakúgy,
mint a Földvári út mentén 1913-ig
üzemelő szélmalmok, a régi
Berettyó „rév” mellett működő
Fehérló fogadó vagy a Berettyó első
vasúti vashídja.
Huszonöt éve – 1993. októberében – újabb modern műszerrel, egy
laporoszkópos készülékkel gyarapodott a mezőtúri kórház, a készülék árát az önkormányzat és a kórház alapítványa biztosította. A
Népjóléti Minisztérium – noha elismerte a műszer szükségességét –
nem állt módjában támogatni a
vásárlásra benyújtott pályázatot. A
készüléket a kereskedelmi cég kedvező fizetési feltételek mellett ajánlotta fel, így végül is összejött az
üzlet. (A műszer előnyeit leírjuk
azoknak, akik – hála egészségüknek - nem ismerik: általa egy napra

csökkenthető az ápolási időtartam
a nőgyógyászati és sebészeti osztályon bizonyos műtéti beavatkozásoknál, és a műtéti heg is kedvezőbb a páciens számára.)
30 éve- új lakók „költöztek” a
református templom tornyába –
1988. október 2-án - harangavató
volt Mezőtúron. Két harangot szenteltek fel ebből az alkalomból, és
köszöntötték Perjési Sándor lelkipásztort szolgálatának 30. éves
évfordulóján. A templom korábbi
harangja állítólag a Kunság legnagyobb református harangja volt. 26
mázsát nyomott, azonban - egyesek
véleménye szerint – „a villamos
harangozó” munkába állása miatt
megrepedt és 102 éves korára elnémult. Így beolvasztották, és

Gombos Lajos őrbottyáni harangöntő mester két újat formázott belőle. A harangavatón szólt az egybegyűltekhez Kocsis Elemér, a
Tiszántúli Református egyházkerület püspöke, valamint Papp János
városi tanácselnök. Utóbbi kiemelte, hogy milyen széleskörű összefogás kellett ahhoz, hogy a két harang
elkészüljön és a helyére kerüljön.
Aznap pontban 12 órakor a déli
harangszókor már frissen avatott
harangok zúgtak Mezőtúron.
A Visszapillantó médiaszemle
nyomán készült, így az esetleges
tévedés az akkori krónikásoké.
Lazányi József

Eltelt 60 év
1958-2018. Bűvös szám egy kis
csoportnak, akik szeptember 11-én
találkoztak egymással a Pocakos
Étteremben egy szívet melengető
osztályfőnöki órára, majd egy hangulatos étkezésre.

Kissné Mikes Évinek is voltak
emlékei a hajdani diákokról, jó volt
újra feleleveníteni azokat.
Úgy éreztem ott magam, mintha
iskolapadban ülnék, amikor Dr.
Királyné Fehér Magdi egyenként

Legutóbb az 50 éves évfordulón
találkoztunk, amikor felvetettük az
évenkénti megismétlést. Sajnos ez
nem jött össze, de még így is szép
számmal megjelentünk az újabb
meghívásra. Két pedagógus – Veres
Gyuláné Pöszike néni és Kissné
Mikes Évi – örömünkre elfogadta a
meghívást és a 34 végzős diákból
még 13-an megjelentünk, ketten
feleségükkel.
Jó volt látni újból a régi osztálytársakat, fejünk felett eltelt az éveink száma, de az osztályfőnöki órát
hallgatva visszafiatalodtunk, amit
Veresné Pöszike néni tartott.

szólított fel bennünket, eddigi életünkről beszámolásra.
Nehéz volt megszólalni.
Örömmel láttam, hogy e hosszú
idő alatt sok mindent átélt osztálytársaim ez alkalommal visszafiatalodtak egy pár órára és az öröm
sugárzott le az arcukról.
Köszönet mindenkinek, aki jelen
volt, szomorúan gondolva azokra,
akik nem osztozhattak e pár óra
meghitt hangulatában.
Ha sikerül, szeretnénk jövőre is
találkozni ugyanitt. Úgy legyen!!
Karsai Istvánné
Rácz Erzsébet

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

2018. szeptember 28.

mezőtúr és vidéke
Országos Könyvtári Napok

7

8

mezőtúr és vidéke

2018. szeptember 28.

MEGHÍVÓ

MEZŐTÚRI FAZEKASOK TALÁLKOZÓJA
2018. OKTÓBER 13. (SZOMBAT)
MEZŐTÚR, TÚRI FAZEKAS MÚZEUM
Tisztelt Alkotók!
Kedves Fazekasok, Keramikusok, Díszítők, Kemencések, Kályhások,
Gipszesek, Néprajzosok, Tanárok!
A Túri Fazekas Múzeumban az elmúlt 12 évben már ötször találkozhattak egymással a Mezőtúron élő, a Mezőtúrról elszármazott és a Mezőtúron
egykoron inaskodó fazekasok, keramikusok, kerámiaipari szakemberek,
valamint mindenki, aki e híres mesterség helyi hagyományához kötődik.
Ebben az évben a Találkozó külön apropója, hogy a Túri Fazekas Múzeum
alapításának 35. évfordulóját ünnepli.
Idén ismét lehetőséget szeretnénk biztosítani a találkozásra, ezért tisztelettel hívjuk Önt programjainkra és a napot záró vacsorára.

A programok:
Időpont: 16.00
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
Kerámiatörténeti és művészettörténeti előadások. (A három előadás jelenleg még szervezés alatt.)
(Minden érdeklődő számára nyitott program.)
Időpont: 18.00
Helyszín: Draskovits Kerámiagyűjtemény (Mezőtúr, Petőfi S. u. 5.)
A Draskovits Kerámiagyűjtemény új termének megtekintése tárlatvezetéssel.
(Minden érdeklődő számára nyitott program.)
Időpont: 19.00
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
Vacsora a meghívottak számára.
A Találkozó részvételi díja 500 Ft/fő, melyet vagy előzetesen a Túri
Fazekas Múzeumban lehet befizetni, vagy ugyanitt a rendezvény napján.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy jelenlegi vagy egykori munkatársait, szaktársait értesítse a találkozóról, mert mindenkit személyesen nem áll
módunkban megkeresni, levélben értesíteni!!! Szeretnénk hangsúlyozni,
hogy nem azért nem küldünk mindenkinek meghívót, mert nem akarjuk,
hogy eljöjjön, hanem mert nem ismerjük az elérhetőségeit!!!
További információk, elérhetőségek: www.fazekasmuzeum.hu

2018. szeptember 28.

mezőtúr és vidéke

Elindult a Magyar Horgászkártya regisztráció
Ettől a hónaptól megkezdődött
a horgász regisztráció, mellyel
elérhetővé válik a Magyar
Horgászkártya, amely 2019. január 1-jét követően kiváltja a jelenlegi papíralapú horgász igazolványt. A jövő évtől már ez a kártya lesz szükséges ahhoz, hogy
Magyarország vizein horgászni
lehessen.
Veres Imre a Mezőtúri Horgász
Egyesület
versenyszervezője
elmondta,
hogy
a
Magyar
Horgászkártya online és személyesen is igényelhető. Akik elektronikusan szeretnének regisztrálni a
www.mohosz.hu oldalra kell ellátogatniuk. A horgászkártya személyesen a kihelyezett regisztrációs pontokon is kiváltható.
A Horgász Egyesület versenyszervezője
kiemelte,
hogy
Mezőtúron a Közösségi Házban
minden szerdán 15 és 18 óra között
és szombatonként 8 és 12 óra
között várják a horgászokat. A
regisztráció elindításához minden
esetben szükség van adóigazolványra, személyi igazolványra,
valamint lakcímkártyára. Ezek bármelyikének hiányában nem tudják
elindítani a horgász regisztrációját
és a horgászkártya igénylését,
melynek díja 2200 Ft.
Jó hír a horgászoknak, hogy a
horgászkártya díjának befizetésére
két lehetőséget is biztosít a

MOHOSZ. Az online regisztrációt
végzők a bejegyzés során bankkártyás fizetéssel azonnal tudják teljesíteni a díj befizetését. Azok számára, akik a személyes igénylést
választják a regisztrációs pontokon,
elérhetők azok az előre legyártott,
befizető azonosítóval ellátott postai
csekkek, amelyeknek postai befizetésével egyenlíthető ki a horgászkártya díja.
A horgászkártya egyesületi tagságtól és annak érvényességétől
függetlenül
is
igényelhető.
Gyermekeknek 15 év alatt kártyaigénylés nem szükséges, viszont
regisztráció 2019. január 1-től kötelező.
A kiváltott kártya 6 évig érvényes
és a 2018. december 3-ig regisztrálók között értékes nyereményeket
is kisorsolnak.
Bővebb információ a www.
mohosz.hu oldalon olvasható.
Regisztrációs pont:
Horgász-szervezet: Mezőtúri
Horgász Egyesület
Regisztrációs
pont
helye:
Közösségi Ház
Regisztrációs pont címe: 5400
Mezőtúr Szabadság tér 17.
Telefonszám: 06204038-452 vagy
06204506-111
Nyitva tartás:
szerda 15:00 – 18:00
szombat 8:00 – 12:00

ÚJSÁGKIHORDÓKAT KERESÜNK!
Jelentkezni: 06/30 684-6138

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúri Ipari Park Kft. honlapja megújult. Angol – magyar
nyelvű weblapunk sokkal több
információval, videóval és kapcsolódó oldalakkal rendelkezik
immár.
A honlap elérhetősége : https://
mezoturiiparipark.hu
Szűcs Lajos

www.mkskft.hu
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Horgászverseny a Vakota zugban
Második alkalommal rendezték meg a Pinki Horgászbolt, Cégek és
Egyesületek Horgászversenyét szeptember 15-én a Peresen, a Vakota
zugban.
1.hely: Ónodi Gergő, Csikós Attila, Ónodi BT.
2.hely: Dóczi József, Dóczi Csaba, Trido 2005 Kft.
3.hely: Tar László (Kabos), Gergely Sándor, Pinki Horgászbolt
4.hely: Fazekas Viktória, Fazekas Tamás Pál, Non Stop Delikates
5.hely: Jóni Barna, Jóni Péter, Bavas Bau Kft.
6.hely: Pap István, Magyar Károly, Sasa Üveg Kft.
7.hely: Buzafi József, Láposi Zoltán, Buzafi és Társa
8.hely: Veres Imre, Czihat Róbert, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt
9.hely: Hajdú Róbert Pinki, Kézsmárki Attila, Diego Mezőtúr
10.hely: Ványai Zoltán, Kun Gergő, Agrohíd Kft.
11.hely: Jóni Zoltán, Csomor Andor, Bavas Bau Kft.
12.hely: Szabó Sándor, Karsai Zsolt, BBB Glass Kft.
13.hely: Csipes Imre, Ónodi Lajos, Agrohíd Kft.
14.hely: Blaha József, Ifj.Blaha József, Buzafi és Társa
15.hely: Tóth Antal, Kovács Zoltán, BBB Glass Kft.
16.hely: Nagy Zoltán, Medveczki István, BBB Glass Kft.
17.hely: Isaszegi András, Patkós Sándor, Mezőtúri Mentőszolgálat
Össz. fogás: 79kg.
Össz. induló: 34 fő
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást az induló cégeknek valamint Lantai Szerelvénybolt,
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Ónodi Lajos Ev, Otis Gumi, Non Stop
Delikates, BBB Glass, Metzker Krisztina, Mezőtúr és Vidéke. Köszönjük a
finom ebédet: Blaha Ferenc.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertgondozásból származó zöldhulladékok begyűjtése 2018-ban is a szelektív hulladék (narancssárga kuka) ürítésével egy időpontban, négyhetente történik.
A hulladékok elszállítása továbbra is az általunk forgalmazott biológiailag lebomló zöld zsákokban lehetséges, melynek ára: br. 200 Ft/db.
A zsákok megvásárolhatóak a Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 5400 Mezőtúr,
Kávási S. u. 25. szám alatt.
Köszönjük megértésüket.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
06-56-350-037
www.mturiellato.hu
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Beszámoló egy Világbajnokságról

Nemzeti Vágta 2018
Idén szeptember 14-e és 16-a
között rendezték meg a 11.
Nemzeti Vágtát Budapesten a
Hősök terén. Büszkén mondhatjuk
el, hogy szeptember 16-án Mezőtúr
színeiben képviseltethettük klubunkat Szilágyi Zoé, Szilágyi
Zoltán és Báró nevű lovunk személyében a lovas eseményen.

Számunkra ez egy nagyon szép és
színvonalas
program
volt.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk.
Reméljük a Vágta szervezői is
csodálattal nézték „a jövő generációja” kis lovasainak egész napos

2018. szeptember 28.

kitartó fegyelmezett munkája gyümölcsét a felvonulásuk alkalmával.

A 110 lovas azon dolgozott végig
a nap folyamán, hogy a pólójuk színével a magyar zászló kirajzolódjon több ezer ember előtt a Hősök
Terén, miközben lovagolnak.
Szeretnénk jövőre is képviselni
városunkat itt az ország egyik legnagyobb rendezvényén.

Olaszországban, Jesolo városában került megrendezésre a világ
legnagyobb kick-boksz szövetségének a W.A.K.O (World Association
of Kickboxing Organizations) világszervezet cadett és junior korosztályos kick-boksz Világbajnoksága
2018. szeptember 15-23. közötti
időszakban. A 65 ország részvételével zajló eseményen 1800 utánpótlás korú versenyző vett részt, ezáltal ez lett a sportág történelmének
eddigi legnagyobb létszámú ifjúsági világversenye.
Nagy megtiszteltetés volt a szakosztályunk részére, hogy az idei
évben is beválogattak – éves teljesítménye alapján- egy versenyzőnket a nemzeti válogatottba, Ádám
Sándor személyében, aki már
tavaly Macedoniában, Skopje
városában az Európa Bajnokságon
is dobogós helyezést ért el.

Sajnos a mérkőzést követően a
jobb térde egy sérülés következtében bedagadt, és nem tudott ráállni
a lábára, így a másnapi helyosztóra
nem tudott kiállni, ezáltal a megosztott 3. helyen zárta a világbajnokságot.
A magyar válogatott összesen 19
arany-, 17 ezüst- és 28 bronzérmet
nyert a világbajnokságon. Nagyon
nagy öröm, hogy az egyetlen versenyzőnk bronzérmével hozzájárulhatott ahhoz, hogy a magyar
válogatott a 2. helyen zárta a világbajnokságot Oroszország mögött az
éremtáblázaton.
Hatalmas teljesítmény ez, egy
vidéki kissráctól, aki mára felnőtt a
feladathoz, és világszínvonalon is
helyezést tudott elérni egy monumentális világversenyen. Beérett a
belé fektetett munka, melyet vérrel
és verejtékkel ötvözve, szabad ide-

Sanyika K1 kategóriában képviselte szakosztályát, szülővárosát és
Magyarországot a válogatott színeiben. A verseny előtt egy hetes, a
válogatott számára megrendezett
edzőtáborban vett részt, melynek
során intenzív felkészülés történt a
világbajnokságra.
A világbajnokságon 11 fő került
összevonásra a -63,5 kg-os súlykategóriában. Idén a sorsolás nekünk
kedvezett, mivel Sanyi előnyerőként és egyetlen magyarként, a legjobb nyolc közé kerülve már rögtön
a második fordulóra készülhetett,
és fel tudta térképezni a másnapi
ellenfelét.
A legjobb négy közé jutásért egy
görög versenyzővel kellett megmérkőznie, aki előző napon kiütéssel
nyert indonéz ellenfelével szemben. Sanyi végig irányítva, technikailag a görög fiú felett állva magabiztosan, pontozásos győzelmet
aratott, így bejutott a legjobb négy
közé, ahol egy orosz ellenfél várt
rá.

jét felhasználva áldozott a küzdősport oltárán.
Szeretnénk köszönetet mondani
a támogatásért és a versenyzőnkbe
fektetett bizalomért a Szebik 2001
Kft. ügyvezetőjének, Szebenyi
László Úrnak, a Magyar Kick-Boksz
Szövetségnek, a válogatott edzőinek Rehák Györgynek és Papp
Attilának.
Külön szeretnénk megköszönni
a TVSE elnökségének, Mezőtúr
Város Önkormányzatának, valamint Herczeg Zsolt Polgármester
Úrnak, akik támogatják szakosztályunk
edzési
lehetőségét
Mezőtúron, ezáltal sikerült ilyen
szintű sportolókat kinevelni kistérségünkből.

Szilágyi Zoltán
Mezőtúri Lovasklub
vezető

Mezőtúri AFC – Syngenta felnőtt férfi és női
NB II-es bajnokság
őszi hazai mérkőzései:
október 6. 		 14:00 óra Női
		 18:00 óra Férfi
október 20.		 14:00 óra Női
		 18:00 óra Férfi
november 11.		 18:00 óra Női
november 17.		 18:00 óra Férfi
november 24.		 18:00 óra Női
december 8.		 14:00 óra Női
		 18:00 óra Férfi

MAFC – Bácsalmási PVSE
MAFC – Felföldi Ist ván SE
MAFC – Felföldi István SE
MAFC – Békéscsabai BDSK
MAFC – K.Szeged SE
MAFC – Tigrisek Csongrádi KSE
MAFC – U22
MAFC – Szarvasi NKK
MAFC – Kőröstarcsai KSK

A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával ifjúsági mérkőzések kezdődnek.

www.turikonyvtar.hu

Halloween Party
Mezőtúr, Közösségi Ház
2018. október 26.

Bíró László és Hajós Sándor edzők
TVSE kick& thai-box szakosztály
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ELHUNYTAK

közéleti lap

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

Maletz Tamás élt 62 évet,
Gyalai Elekné Varga Ilona élt 91 évet,
Molnár Ernőné Berecz Klára élt 84 évet,
Pályi Jánosné Lévai Terézia élt 76 évet,
Hajnal Pál Mihály élt 64 évet,
Kádas Gáborné Pályi Eszter élt 88 évet,
Szőke Bálintné Kóródi Jusztina élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.

Hajdú Krisztián Kevin
(Hajdú Tünde)

Major Milán
(Szabó Adrienn)

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Jóni Zente, Jóni Zalán
(Gonda Gabriella)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Szeptember 28- október 4-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Október 5-11-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 29-30-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936
Október 6-7-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok
elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig,
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Meghívó lakossági fórumra
A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport aTOP-7.1.1-16-2016-00081
azonosítószámú pályázat keretein belül megjelenő pályázati felhívások
ismertetésével kapcsolatban lakossági fórumot rendez, amelyre szeretettel
várjuk az érdeklődőket.
Helyszín: Közösségi Ház 116-os terem (Mezőtúr, Szabadság tér 17.).
Időpont: 2018. október 04. (csütörtök) 17:00 órára
Megtisztelő érdeklődésükre feltétlenül számítunk!
Kelt: Mezőtúr, 2018. szeptember 25.
Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport
Munkaszervezete

Gyepmester

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Lakosság!

A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015 és a Lámpás. 				
Bordács László, ügyvezető

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp
2018. október 1-től új menetrenddel üzemel.
Hétfőtől vasárnapig 07:00-18:00 óráig.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft.

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.
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Lapzárta: 2018. október 3. (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.

