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Az események sora Mezőtúr művé-
szeti fesztiváljával, az arTúr 
Fesztivállal kezdődött és ahogy azt 
már megszokhatták a város külön-
böző pontjaira invitáltuk az érdek-
lődőket. A városi eseményre nem 
csak a közönség soraiba vártuk 
városunk lakosait, hanem töreked-
tünk arra, hogy a helyi előadókat, a 
Mezőtúrhoz köthető alkotókat be is 
mutassuk a nagyérdeműnek. 
Augusztus 6-án a fesztivál megnyi-
tót és Herczeg Zsolt polgármester 
úr köszöntő szavait követően Dr. 
Erényi Albertné amatőr festő „ Évek 

és képek” című kiállítása nyílt meg 
a Közösségi Ház nagytermében. Az 
eseményen közreműködött a 
Vivace Kamarakórus, a kiállítást 
Imre Dezső jobb agyféltekés rajzok-
tató nyitotta meg. A programok a 
Túri Fazekas Múzeum udvarán 
folytatódtak. A Bárdos Lajos 
Alapfokú Művészeti Iskola növen-
dékei műsorában ütős, billentyűs, 
pengetős és fúvós hangszerek szó-
laltak meg, valamint bemutatkoz-
tak a társastánc tanszak diákjai is. 
Majd a Kodály Spicy Jazz formáció 
hozta el Kodály Zoltán közismert 
műveit, jazz zenével fűszerezve.
Másnap, augusztus 7-én a múzeum 
udvara mellett a Katolikus 
Templom is helyszínéül szolgált az 

eseményeknek. Barokk dallamokat 
hallhattunk trombitára és orgonára, 
Zsirmon Zsolt trombitaművésztől 
és Csuka Ágnes Karolina orgona-
művésztől. Közben a Túri Fazekas 
Múzeum udvarán Egy szerelem 
melódiái címmel hallgathattuk meg 
több művészeti ág összekapcsoló-
dását. Kakuk Móni versei hangzot-
tak el Benedekfi István kortárs 
zeneszerző 12 részes ciklusával. A 
zeneszerző mellett Benedekfi 
Tünde zongoraművész és 
Benedekfi Zoltán hegedűművész 
lépett színpadra, a verseket pedig 
Presits Tamás színművész tolmá-
csolta. Majd a mezőtúri kötődéssel 
is bíró Acoustic Planet zenekar 
lépett színpadra a teltházas közön-
ség nagy örömére. Az estet kertmo-
zival zártuk, az 1986-os Macskafogó 
című animációs film vetítésével. 
Csütörtökön is két helyszínen vár-

tuk közönségünket. A Közösségi 
Ház nagytermébe Derzsi György 
magyar színművész, operetténekes, 
rendező érkezett a Szerelmem 
Sárdy című egyszereplős, egy felvo-
násos operettel. A múzeum udvara 
a délutáni órákban a gyermekek ját-
szóterévé változott, ahol a Kender-
kóc Népi Játszóház elhoztaa népi 
babakonyhát és mosodát, 

Folyt. 2. old.

Fotó: Simonné Szentmiklósi Nóra

Batta Attila Viktor alpolgármester 
úr elmondta, hogy a kertvárosban 
egy új játszóteret építenek, amely 
közösségi térként is szolgál majd a 
lakosok számára. A beruházás 
második ütemeként sporteszközök 
is elhelyezésre kerülnek, melynek 
köszönhetően a sport szerelmesei-
nek a kertvárosban is lehetőségük 
nyílik egy kis mozgásra. 
A Szabadság téri kis játszóteret (a 
Magyar utca felőlit) is megújítják, 

ugyanis több ott lakó jelezte, hogy 
szükség lenne a kisebb gyermekek 

számára is egy játékparkra, hiszen 
ez sokkal biztonságosabb lenne 
számukra, mivel a nagyjátszóteret 
inkább a nagyobb gyermekek hasz-
nálják. További cél, hogy a játékok 
mellett folyamatosan fejlesszék ezt 
a teret, a jövőben pihenőpadokat is 
elhelyeznek majd. A lakosok pedig 
azt ígérték, hogy virágokkal fogják 
megajándékozni ezt a játszóteret. 
A kivitelezési munkálatok a Komló 
utcában is javában zajnak, ahol 
kialakításra kerül egy új játszópark 
a gyermekek és a családok nagy 
örömére.

Csurgó-Veres Nikoletta

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
főszervezésében 2019. augusztus 6. és 11. között került megren-
dezésre a XVIII. arTúr Fesztivál, valamint a hét megkoronázá-
saként augusztus 11-én a XXVIII. Túri Vásár.

ArTúr Fesztivál – Túri Vásár 2019

Tisztelt Olvasó!

Hamarosan új játszótéri játékoknak örülhetnek 

a mezőtúri gyerekek

Jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkálatok, amelynek 
köszönhetően a kisgyermekes családok napokon belül birtokba 
vehetik a megújult játszótereket Mezőtúron. Önkormányzati és 
képviselői forrásból három játszótér kap új játékelemeket tele-
pülésünkön. Nyolc és fél millió forintból teljesen új típusú ját-
szótereket alakítanak ki, amelyek megfelelnek majd minden 
Európai Uniós szabványnak

Ősz-Ülő

Nyárbúcsúztató kavalkád

Mezőtúr,

Szabadság tér - Sétáló utca

2019. szeptember 28.
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon: 

szeptember 22., október 13., november 17., december 15. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709 
     Boldog István

országgyűlési Képviselő

megannyi népi játéka mellett. Majd 
a MintaPinty Zenekar kápráztatta el 
a gyermek és felnőtt közönségét 
egyaránt. Őket a Rozsdamaró zene-
kar koncertje és táncháza követte, 
végül pedig a Szaffi című magyar 
rajzfilm került levetítésre. 
Augusztus 9-én a Városi Galériában 
a Test-Lélek-Szellem egyensúlyára 
törekedtünk, ahol Tóth Attila masz-
szőr: mozgásszervi és belszervi 
problémák kezelésével, Rácz 
Miklós: népi csontkovácsolással, 
Kötélné Pályi Gerda: sorsfeladat és 
születési adottságok elemzésével, 
Numerász Ivett okleveles jógaokta-
tó dinamikus jógával, Miklavicz Dia 
és Kiss Lajos masszázzsal és tanács-
adással várta az érdeklődőket. A 
Városi Oktatási Centrum udvarán 
elsőként a Vintage Dolls formáció 
lépett színpadra, akik az 1930-as, 
40-es évek többszólamú dalait dol-
gozták fel. Majd az EMerTon-díjas 
magyar színésznő, musicalénekes 
Janza Kata érkezett a mezőtúri 
közönséghez.
A pénteki napon a mezőtúri feszti-
váltér is megnyitotta kapuit, a szín-
padon elsőként a Dal 2019 műsorá-
ban is szép eredményt elért Konyha 
zenekar lépett fel. Majd egy szintén 
mezőtúri kötődésekkel bíró zene-
kar, a The Qualitons formációt 
köszönthettük. A színpadi progra-
mok sorát az Ismerős Arcok zene-
kar zárta. A színpadi átszerelések 
alatt sem volt érdemes messzire 
menni, hiszen a több zenekarból is 
ismerhető Takács Vilkó hozta el 
városunkba az egy szál gitáros 
programját. A tapsból ez estén neki 
is bőven jutott. A koncerteket köve-
tően DJ Levin kezdte meg buliját a 
fesztiválsátorban.
A fesztivál zárónapján, szombaton 
igazi programkavalkád várta vendé-
geinket. A Katolikus Templomban a 

mezőtúri Vivace Kamarakórus 
adott hangversenyt, a Túri Fazekas 
Múzeum udvarán a XVII. Tisza ‚83 
Nyári Népzenei Továbbképzés 
Gálaműsorát tekinthették meg, a 
Városi Színházteremben pedig a 
városi Dalvarázs Együttes koncert-
jén vehettünk részt. A kicsik sem 

maradtak program nélkül, a 
Kézműves Ház udvarán a nagy 
sikernek örvendő bűvész show és a 
Mosolyudvar népi játszóház mellett 
a Kacagó Bábszínház biztosított 
humoros zenei kikapcsolódást a 
jelenlévőknek.
A fesztiváltéren is dübörgött a zene, 
a fellépők sorát a magyar népdalo-
kat őrző Palmetta zenekar nyitotta, 
majd a 2011-ben alakult Gypo 
Circus folytatta és a XVIII. arTúr 
Fesztivál nagyszínpados fellépők 
sorát az EMELET zenekar zárta. 
Ám ekkor sem ért véget a program, 
a fesztiválsátorban a keviretro.hu 
csapata DJ. Kis Joe és Dj 
Majdnemretro biztosította a jó han-
gulatot hajnalig. 
Idén augusztus 11-én került sor a 
XXVIII. Túri Vásárra. Már a hajnali 

órákban megérkeztek a vásározó 
partnerek. Elsőként a Dalma Dance 
Club mazsorettesei érkeztek a ren-
dezvényre, akik a II. Túri Vásár 
Mazsorett Kupán szerezhették meg 
minősítésüket.
A színpadon 10 órától Farkasházi 
Réka és a Tintanyúl zenekar gyer-
mekműsora kezdett, őket Mága 
Ernő és Cigányzenekara, valamint 
Palojtay Érsek Ágnes, Koltai László 
és Petróczki Csaba követte.
A Fekete István úton több, mint 20 
bográcsban rotyogtak az ételek 
főzőverseny keretében. A zsűri 
elnöke ez évben Sági Szilárd 
gasztrokibic volt, a zsűri tagjai: 
Rácz Túrkevei Lajos és Batta Attila 
Viktor.
13 órakor Herczeg Zsolt polgármes-
ter úr szólt vendégeinkhez, majd 
kihirdetésre kerültek a főzőverseny 
eredményei: 
- Rácz Túrkevei Lajos különdíját a 
Mezőtúri Szépkorúak Hagyo-
mányőrző Klubja nyerte,
- Mezőtúr Város Önkormányzatának 
különdíját a Karcagi Birkafőzők 
vihették haza,
- További különdíjat nyert: Emődi 
Jótevők, valamint Nagy István.
III. helyezett Tóth Csaba
II. helyezett Kovács Zsolt
I. helyezett Dudás Zoltán
Ezt követően a színpadon bemutat-
koztak a „Leg a láb” Alapfokú 
Művészeti Iskola növedékei, majd a 
Reni Zumba Dance tagjai. A kora 
délutáni órákban a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti 
Karának rézfúvós és ütős hallgatói-
ból verbuválódott PTE Brass Band 
lépett színpadra, majd a különböző 
tehetségkutatókból is ismert Szabó 
Ádámot köszönthettük. Városunk 
ismert előadója, Mr. Rick is meg-
tisztelte rendezvényünket, majd a 
Kerozin lépett színpadra. 

20 órától az 1981-ben alakult KFT 
zenekar koncertje és a tűzijáték 
zárta a XXVIII. Túri Vásárt. 
A színpadi programok mellett kicsi-
ket és nagyokat idén is várta a 
Mesterségek Tere, ahol tárgyalkotó 
mesteremberek mutatták be tudá-
sukat, amelyet a látogatók ez évben 
is kipróbálhattak. 2019-ben is várta 
utasait a városnéző kisvonat, a 
vásári forgatagot színesítette ¬ idén 
először, de minden bizonnyal nem 
utoljára ¬ a guruló zongorásunk, 
fel-feltűntek árusaink sorában a 
gólyalábasok, valamint ismét fel-
dobta a hangulatot a rockabilly 
duó, a Dynamite Dudes.
Igazán mozgalmas hetet zártunk. 
Bízunk abban, hogy mindenki 
talált számára értékes programot. 
Természetesen minden évben 
igyekszünk kiszolgálni az Önök 
ízléseit, az esetleges hibákból tanu-
lunk, a tapasztalatokat beépítjük a 
következő évi rendezvényünkbe.

Köszönjük támogatónk segítségét 
és köszönjük Önöknek, hogy 
velünk tartottak. 
Bízom benne, hogy jövőre is talál-
kozunk, hiszen a programsorozat-
hoz Önökre is szükség van!

Bodor Márti

Házassági évfordulósok köszöntése 

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is 
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 
2019- ban ünneplő házaspárokat. 
A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2019.szeptem-
ber 13. péntek.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyv-
vezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirat-
tal. 

A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendez-
vény keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután. 

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075

 Bordács László
Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) önkormány-
zati rendelet alapján:

A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” díj 
adományozására az állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok, 
választópolgárok; a „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj adományozására bár-
mely választópolgár, vagy jogi személy; továbbá „Az Év Mezőtúri 
Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyi-
ség nélküli szervezet 2019. szeptember 18-ig javaslatot tehet, melyet 
Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth 
Lajos tér 1. címre) benyújtani.

„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportoló-
ja” és a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományo-
zására szintén 2019. szeptember 18-ig bármely mezőtúri választópolgár 
vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város Képviselő-
testületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban 
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2019. október 23-án ünnepélyes keretek 
között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati 
Hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.adam@
mezotur.hu), a www.mezotur.hu internetes felületen, illetve a könyvtárban 
megtekinthető.

Mezőtúr, 2019. augusztus 26.
Herczeg Zsolt sk.

polgármester

Polgármesterré válásom óta én is 
fontosnak tartom a főcsatorna álla-
potának javítását. Tisztában vagyok 
azzal, hogy a folyó óriási értékünk, 
melyet a 2010 után elindított ren-
dezvények, a megvalósult kikötő 
építés részemről történő támogatá-
sa is bizonyít.  A TOP turisztikai 
projektben a kikötő továbbépítése 
is helyet kap, valamint egyéb, a par-
tot érintő fejlesztések is.
2005-ben készült egy terv, amely 
kis tavak kialakításával és a hullám-
tér kotrásával oldaná meg a fenti 
problémákat. Az elképzelés megva-
lósítására 2011-ben pályázatot nyúj-
tottunk be 600 millió forint érték-
ben, mely nem járt sikerrel. Az 
elmúlt években folyamatosan 
figyeltük a pályázati lehetőségeket, 
de ilyen jellegű kiírás nem volt. 
Több alkalommal egyeztettünk a 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság – 
a víz kezelőjének- igazgatójával, aki 
kérdésünkre mindig azt a választ 
adta, hogy vízügyi forrás a problé-
ma megoldására nem áll rendelke-
zésre. 
Az elmúlt két évben a 
Belügyminisztériumhoz fordultunk 
segítségért. Az első elképzelésünk 
az volt, hogy a közfoglalkoztatás 
keretein belül próbálunk forráshoz 
jutni, de ez a törekvésünk sem járt 
sikerrel. A legutóbbi BMI egyezteté-
sünk alkalmával Dr. Hoffmann 
Imre vízügyekért felelős helyettes 
államtitkár úrtól azt az ígéretet kap-
tuk, hogy a tervezéshez szükséges 
forrás megszerzéséhez segítséget 
fog nyújtani. Elengedhetetlen, hogy 
a főcsatornán elvégzendő felada-

tokról egy olyan terv készüljön, 
amely a vonatkozó jogszabályok 
alapján, azok keretein belül kívánja 
a beruházást elvégezni. A tervezés 
várhatóan több tíz millió forintba 
fog kerülni.
A tervek birtokában már lehetősége 
lesz Önkormányzatunknak a turisz-
tikai területen hamarosan megnyíló 
forrásokból, a célok megvalósításá-
hoz szükséges összeget pályázati 
úton elnyerni. A beruházás volume-
ne most még nagy vonalakban 
becsülhető, de várhatóan 1-2 milli-
árd forint közé eshet. A pontos szá-
mot az elkészült tervek birtokában 
fogjuk látni. 

Bízom a fenti célok néhány évben 
belüli elérésében és amennyiben 
sikerrel járunk, úgy a Hortobágy-
Berettyó főcsatorna város melletti 
szakasza egy értékes elemévé válik 
turisztikai kínálatunknak, valamint 
a vízi sportok újraindulásának is 
kiváló helyszíne lesz és nem utolsó 
sorban ezen közösségi terünkön 
tovább bővülhetnek, tartalmasabbá 
válhatnak a már most meglévő, 
értékes vízparti rendezvényeink is. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Folyamatos a fejlődés a Hortobágy-Berettyó 

főcsatorna városi szakaszán

Mezőtúr Város Önkormányzata közel 15 éve célul tűzte ki, hogy 
a Hortobágy-Berettyó főcsatorna város melletti szakaszát meg-
újítja. Ezt a szándékot a folyó ezen szakaszának hullámtéri 
eliszapolódása és a túlburjánzó növényzet indokolja.  Amellett, 
hogy látványilag sem vonzó, az időjárási körülmények függvé-
nyében a keletkező szaghatás is kellemetlenséget okoz az itt 
élők számára.
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

pályázatot hirdet

informatikus munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésével
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok: A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal eszközei-
nek karbantartása, az informatikai rendszer üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatok biztonságos, szakszerű ellátása. Az információbiztonsági követel-
mények teljesítése. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.) 
Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:
1. melléklet 21.: Informatikai feladatkör 
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számí-
tástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, 
rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.
- Középiskolai informatikai végzettség; vagy középiskolai végzettség és 
informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga
- közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
- rendszerüzemeltetésben szerzett szakmai tapasztalat 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati 
önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat 
másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatko-
zó nyilatkozat,
- a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400 
Mezőtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „ 
informatikus munkakör pályázat” jeligét. 
A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 23.
A munkakör betölthető: 2019. október 1.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát. 
A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, a 
www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezőtúr és Vidéke önkormányzati 
lapban megtekinthető. 
A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő 
egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-902
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. augusztus 23.

Ősszel várjuk 

testvértelepülésinket

Nagy öröm számunkra, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata 2019-ben 
is megnyerte az EACEA által kiírt „Európa a polgárokért” program kere-
tein belül megvalósuló „Testvértelepülési Találkozó a Kulturális 
Diverzitásért” pályázatot. Városunk sokéves testvértelepülési kapcsola-
tot ápol határon túli, jórészt vagy részben magyarlakta településekkel: 
az erdélyi Árkossal és Sepsikőröspatak-Kálnokkal, a szlovákiai 
Sárosfával, a szerb Törökbecsével, de büszkélkedhet a lengyelországi 
Makow Podhalanskival, a németországi Weidával, az olaszországi 
Canellivel létrejött és gondosan ápolt kapcsolatokkal is.
A találkozó szeptember 27-30. között kerül megrendezése, melynek kere-
tein belül lehetőség nyílik arra, hogy nehéz anyagi helyzetben élő gyerme-
kek és felnőttek is kiszakadjanak mindennapjaikból, határokon átívelő 
kapcsolatokat építsenek ki, erősítsenek tovább, megismertessék egymással 
saját hagyományaikat, kultúrájukat, bővítsék nyelvtudásukat. Ezeken túl-
menően a találkozó keretein belül az Európai Unió is közel kerül a fiatalok-
hoz: megismerhetik működését, vitázhatnak az Unió jövőjéről, kifejthetik 
tapasztalataikat, közösen megvalósított élőképként kirajzolhatják az Unió 
térképét, ami még tovább erősíti az eggyé válás, az összetartozás érzését. 
A testvértelepüléseink és mi magunk is mindig figyelünk arra, hogy a gyer-
mek és felnőtt korosztály is érintve legyen a program által. Az ideérkezők 
nagy érdeklődést tanúsítanak városunk iránt, lenyűgözi őket a panoráma, 
a Berettyó, a fazekasságunk, finom ételeink, vendégszeretetünk. Bátran 
mondhatjuk, hogy itt otthon érzik magukat. 
Külön öröm számunkra, hogy a tavalyi évben hozzánk ellátogatók lelkesen 
vettek részt a város egyik legnagyszerűbb rendezvényén, az Ősz-Ülőn, 
melyen káprázatos műsorával fel is lépett Törökbecse Községe. A találkozó 
az idei évben is egybeesik ezen, sokszínű rendezvény időpontjával.

Tóth Ádám
közművelődési, 

sport, civil ügyintéző

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai 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 fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban 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.

Nem  csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is, 
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy 
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének. 

Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes ado-
mányokkal gyarapították a gyűjteményt!

 
Tisztelettel az egyesület nevében: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
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Az eseményen ünnepi köszöntőt 
mondott Piroska Miklós a megyei 
közgyűlés elnöke. Ezt követően 
került sor a megyei önkormányzat 
13 kitüntető díjának és 4 kitüntető 
címének átadására. Minden évben 
azon személyek, illetőleg közössé-
gek részesülnek e kitüntetésekben, 
akik tevékenységükkel a megye fej-
lődésének elősegítése, értékeinek 
növelése érdekében kiemelkedő 
eredményeket értek el.
Az  elismeréseket Piroska Miklós a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés elnöke, Fehér Petra és 
Dr. Csoór György a megyei közgyű-
lés alelnökei, valamint Rentzné 
Dr.Bezdán Edit címzetes megyei 
főjegyző adták át.
Elismerésekben Mezőtúr városa is 
részesült:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Egészségügyi Díjban részesült: Dr. 
Ecseki Terézia Éva mezőtúri házi-
orvos.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közművelődési Díjban részesült: 
Guba Béláné zenepedagógus, a 
Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola nyugalmazott, de 

aktív óraadó gordonka tanára .
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Szociális Díjban részesült: Kovács 
Anett Beáta a Mezőtúri Református 
Egyházközség Idősek Otthonának 
intézményvezetője 
Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében: Herczeg Zsolt, 
Mezőtúr város polgármestere.

Idősbarát Önkormányzat Címet 
kapott: Mezőtúr Város 
Önkormányzata.
Az ünnepi megemlékezés a regnáló 
és emeritus jász és nagykun kapitá-
nyok bevonulásával kezdődött köz-
reműködött a Hétszínvirág 
Néptáncegyüttes Jászapátiból és a 
Szolnoki Légierő Zenekar.  

-Szerk.-

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ünnepi megem-
lékezést tartott 2019. augusztus 15-én délelőtt a Megyeháza 
dísztermében. A rendezvény az augusztus 20-i állami ünnep-
séghez kapcsolódott.

Megyei elismerések

Mezőtúr Város Önkormányzata az 
Államalapítás Ünnepe alkalmából 
több városi eseményre várta az 
érdeklődőket. A programok sora 14 
órakor kezdődött „Az egyén sza-
badsága” című kiállítás megnyitójá-
val, amely a 2019. évi Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep 
zárókiállítása is egyben. Festők, 
szobrászok, építészek, grafikusok, 
fiatalok és érettebb korúak egy 

téma mentén alkottak, mégis külön-
böző technikákat, alapanyagokat, 
ihletett ötleteket alkalmazva egyéni 
szabadságuk szerint. Az alkotások-
ból megnyílt tárlat szeptember 
15-ig látható a mezőtúri Városi 
Galériában. A megnyitón Herczeg 
Zsolt polgármester mondott 
köszöntőt, a tárlatot dr. Nagy Imre 
művészettörténész nyitotta meg, az 
eseményen Pesti Zoltán blues gitá-
ros működött közre.
Később 16 órakor az aratók érkezé-
sével vette kezdetét a Városi 
Ünnepség. A Városi Oktatási 
Centrum díszparkjában a Mongol 
Agrár Zrt. Népdalköre adta az 

ünnepi műsort, majd a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubjától Herczeg Zsolt polgármes-
ter úr vette át az új kenyeret, melyet 
a történelmi egyházak képviselői 
áldottak, szenteltek meg.
Ezt követően polgármester úr ünne-
pi beszéde következett, majd meg-
szegte az új lisztből sült kenyeret, 
melyet a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyományőrzők Klub tagjai kínál-
tak körbe a jelenlévők között. 
Az ünnepi program a késő délutáni 
órában folytatódott. Először a 
Szkítia Együttes, majd a Kárpátia 
Zenekar lépett színpadra. 

Köszönjük, hogy elfogadták meghí-
vásunkat!

Bodor Márti

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos 
állami ünnepe az államalapítás és az államalapító I. István 
király emlékére.

Államalapításunk ünnepe

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	 szeptember 25. 8-13 óra
•	október 2. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
•	november 27. 8-13 óra
•	december 18. 8-13 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 

kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar 
Vöröskereszt

Véradás 2019

Rendelési idő változás

IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelési ideje augusztusban Dr. 
Bodola Gyöngyi háziorvos körzetben:

2019. augusztus 31-ig
Hétfő: 10-12, Kedd: 10-12

Szerda:13-15, Csütörtök: 10-12, Péntek: 8-10
Helyettesítő orvos: Dr. Tálas Gabriella
Rendelő telefonszáma: 06-56-550-660
IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelési ideje szeptemberben Dr. 
Bodola Gyöngyi háziorvos körzetben:

2019.szeptember 2 –től 2019. szeptember 30-ig
Hétfő: 12.30-14.30, Kedd: 12.30-14.30

Szerda: 9.30-11.30, Csütörtök: 12.30-14.30, Péntek: 12.30-14.30
Helyettesítő orvos: Dr. Kun Elemér
Rendelő telefonszáma: 06-56-550-660
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Elment ő is a mindenélőknek útján. 
Ez év augusztus 18.-án töltötte 
volna be a 101. életévét, de elmene-
kült ez elől az évforduló elől, mert 
úgy érezte, hogy neki ez már nem 
ünnep. A református egyház Szendi 
Pál otthonában élt már hat év óta, 
ahová egy betegség és térdsérülés 
miatt kényszerült, mert a család 
főleg Kati lánya, aki messze él tőle 
így látta megnyugtatónak a helyze-
tét, hiszen már túl volt a 90-en. De 
ő nagyon hiányolta mindég az ott-
honát, a megszokott mindennapos 
tevékenységet, mert tevékenység 
nélkül nem érezte az élet értelmét. 
De ahogy az évek teltek az ő erőnlé-
te is gyengült, s az otthonába való 
visszatérés is csak fájó kívánság 
maradhatott, hiszen tetőtéri szobá-
jából már le sem tudott jönni. Ágya 
körül családjának, imádott szerette-
inek fotói és egyéb emlékei jelentet-
ték napjainak örömét, az újságok, 
melyeket naponta olvasgatott, 
hiszen figyelmes volt az ország ese-

ményeire. Boldog volt, ha régi 
ismerősök betértek hozzá, és ha 
szeretteit láthatta. Éveken át igye-
kezett bekapcsolódni a Szendi 
Otthon közösségi életébe. A Szendi 
Pál Otthon ünnepeinek irodalmi 
műsoraiban verseket mondott, 
amíg erőnléte engedte. Az irodal-
mat mindég szerette, iskolás korá-
tól kezdve sok verset tudott kívül-
ről. Petőfit, Aranyt, másokat, de a 
legkedvesebb Papp Vári Elemérné 
„Hitvallás”-a volt, amiben benne 
van az összes trianoni fájdalom. E 
verset középiskolás korában tanul-
ta, de 1945 után nem volt szabad 
még ismerni sem, nem hogy mon-
dani. A ’90-es években a Magyarok 
Világszövetségének egyik összejö-
vetelén Raffai Ernő történész 
trianonról szóló előadása után 
említette meg e verset és a felkérés-
re el is mondta azonnal hibátlanul. 
És mi ezután újra és újra kértük is 
erre. Jómagam ekkor ismertem meg 
őt.
Lakatos Margit egy hat gyerekes 
vasutas család legelső gyermeke 
volt. Ő utána nyolc év múlva szüle-
tett a következő kislány. Három 
lány után született meg a három 
fiú. Mivel édesapja vasúti szolgálati 
évei előtt katona is volt 4 évig, szol-
gálati éveihez ezt duplán beszámí-
tották. Így 50 éves korában nyugdíj-
ba mehetett. Ezután vállalta el a 
Városi Gőz és Kádfürdő vezetését 
haszonbérbe. Ettől kezdve a fürdő 
épületében lakott a család. Margitka 
akkor III. osztályos volt a  mezőtúri 
Teleki Blanka Felsőbb 

Lányiskolában mint licista. A tanu-
lás mellett sok feladat hárult otthon 
is rá, mert testvérei sokkal kisebbek 
voltak tőle. Ő kezelte a pénztárt ő 
ült a jegyváltó ablaknál, és a kisebb 
testvéreire is ő vigyázott. Az impo-
záns gőzfürdő épületére, nagy tük-
rös, kis szökőkutas előterére még 
sokan emlékeznek. Férjét egy pöty-
työs bálon ismerte meg 17 éves 
korában, a polgári kaszinóban. Az 
ismeretségből szerelem, majd 
három év múlva házasság lett. A 
nászútjukon érte őket utól a kato-
nai behívó, mert a férje mint huszár 
olyan alakulathoz tartozott, akiket 
gyakran behívtak a trianonban 
megcsonkított országrészek vissza-
foglalásának idején. (Kárpátalja, 
észak Erdély, Kolozsvár, 
Nagyvárad.) „Sírtunk a boldogság-
tól ekkor lett a Hitvallás a kedves 
versem” mesélte nem egyszer. 
Három gyermekük született, egy fiú 
és két lány. A háború alatt és után 
nagyon sok gond és baj szakadt rá, 
mert a Kürt úti házuk fele elpusz-
tult a bombázás alatt (1944 szept.1) 
Szerencsére ő akkor a tanyán volt a 
gyerekekkel. Majd jött az államosí-
tás, a kuláklista. Rengeteg bántás és 
megalázás érte őket, mert a férje 
140 holdon gazdálkodott és három 
tanyával rendelkezett. Mindenük 
odalett, a munkájuk is. 
Megbélyegzett kulákként hol itt, 
hol ott kaptak valami állás lehetősé-
get ideig-óráig. A fiukat sem vette 
föl a mezőtúri Dózsa gimnázium, 
’56-ig a debreceni ref. gimnázium-
ba járhatott. A gödörből a szorgal-

muk és a megbízhatóságuk vezette 
ki őket. Ő a tejátvevőben kapott 
munkát, majd az Állami 
Gazdaságban lett tejház vezető, 
onnan ment nyugdíjba. A férje 
pedig a Volántól, mint irodavezető. 
A gyerekek közben felnőttek és 
tanult emberek lettek. 
Margitka, aki fiatal lánykorától 
megszokta, megtanulta, hogy az 
élet munkából, feladatból, köteles-
ségből áll a 20. sz. leggonoszabb 
időszakát is egyenes derékkal 
küzdötte át. Ha túl nehéz volt, erőt 
gyűjtött a bibliából, vagy kedves 
verse soraiból: „Mert a hit az erő, 
mert aki hisz győzött, / Mert az 
minden halál és kárhozat fölött / 
Az élet Urával szövetséget kötött...” 
Az övéit, gyermekeit, unokáit, déd-
unokáit nagyon szerette, idős nap-
jaiban ott a Szendi Otthon tetőtér 
alatti szobájában örökké rájuk gon-
dolt, s a fényképükben gyönyörkö-
dött.
A Lakatos család katolikus volt, de 
ő édesanyja után református lett. 
Emiatt hamvai augusztus 2.-án 
Mihalina László református lelkész 
igehirdetése mellett a katolikus 
temetőben lett örök nyugalomra 
helyezve. Drága Mancika, annyi 
gond, baj, és átélt nehézség után 
legyen neked könnyű a föld. Áldott 
pihenést kívánok az egykori MVSZ 
nevében is.

Kissné Mikes Éva

Búcsú a 101. éves

Bordács Andrásné Lakatos Margittól. (1918-2019)

MAFC felnőtt 

labdarúgó csapat 

hazai mérkőzései:

09.07. 16:00 óra MAFC - 
JÁSZFÉNYSZARU SE
09.22. 15:30 óra   MAFC - SZAJOL 
KLK
10.05 14:30 óra  MAFC -  
KUNHEGYES ESE
10.27. 14:00 óra MAFC - JVSE 
ROSENBERGER
11.09. 13:30 óra MAFC - 
JÁNOSHIDA SE
11.23  13:00 óra  MAFC - TÓSZEG 
KSE
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Igen meglepődtem néhány évvel 
ezelőtt, amikor az interneten a 
mezőtúri „híres emberek” híres 
szülöttek, híres alkotók stb. heve-
nyészett felsorolásában Benke 
Valériáról (1920-1988) a kommu-
nista politikus asszonyról s követ-
kezőt olvastam: „A mai Teleki 
Blanka Gimnázium elődjének tor-
natanára, neves kommunista politi-
kus”. Elképedtem. Benke Valéria 
(Rádió elnök, kormánybiztos, köz-
művelődési miniszter Elnöki 
Tanács tag stb. stb.) tornatanár volt 
a mi Telekinkben? Elég jól ismerem 
kedves középiskolám történetét, 
benne a testnevelés történetét is. 
Drága olimpikon tornatanárnőnk 
Dr. Bordácsné Pályi Margit néni 
pályáját is alaposan tanulmányoz-
tam a kiadott évkönyvek alapján és 
saját szavaiból is. Amikor készül-
tünk az ő 100 éves emlékezésére és 
az ötkarikás emléktáblájának átadá-
si ünnepére, még újfent átnéztem 
mindezeket. Hogy jön ide Benke 
Valéria? Azt gondoltam, majd csak 
észreveszi valaki a tévedést a Teleki 
Blanka középiskolából és 
szóváteszik, sőt levetetik ezt a félre-
vezető információt. De nem történt 
semmi. E tévedés azóta felkerült a 
facebook egyik mezőtúri képanyag-
ára is, és ki tudja még hova.
A mezőtúri Teleki Blankának való-
ban volt egy kommunista elkötele-
zettségű tanárnője. A kiváló képes-
ségű Jóború Magda 1941-ben került 
friss diplomával mint magyar-latin 
szakos tanár Mezőtúrra, ahol 1946 
tavaszáig tanított. Tanítványai 
később is nagy szeretettel emleget-

ték. A rendkívül okos, művelt tanárt 
kiemelte az akkori rendszer. 
Pártiskolára küldték, s ezzel gya-
korló tanári pályája véget ért. Előbb 
a Zrínyi Ilona népi kollégium igaz-
gatója, majd oktatási miniszterhe-
lyettes lett. Több fontos intézmény, 
társadalmi szervezet vezető pozíci-
ójának betöltése után 1958-tól az 
Országos Széchenyi Könyvtár élén 
állt, és előadott az ELTE bölcsészet-
tudományos karán, majd a Magyar 
Pedagógiai Társaság elnökévé 
választották. Dr. Jóború Magda, 
egész életét áthatotta, a kultúra, a 
nevelés és a szellemi közélet ügyé-
nek teljesebbé tétele. 64. éves korá-
ban nem sokkal férje dr. Ajtai 
Miklós miniszterelnök helyettes 
elvesztése után 1982. március 19.-
én önkezével vetett véget életének. 
Sajnos az ő működéséről a mezőtú-
ri Teleki Blanka középiskola 100 
éves centennáriumi évkönyvében 
nem történt említés, és tudtommal 
azóta sem sehol. Ezt szeretném 
most pótolni ezzel a kis megemlé-
kezéssel. Álljon itt most Jóború 
Magdáról egy fotó, abból az időből, 
amikor még latinra és az irodalom 
szeretetére tanította a mezőtúri 
Teleki Blanka gimnázium lányait.
1978-ban a város 600 éves évfordu-
lója alkalmával a Móricz Zsigmond 
Könyvtár emlékező vallomásra kért 
föl több egykor Mezőtúrhoz kötődő 
írót, költőt, történészt, köztük dr. 
Jóború Magdát is. A nyilatkozatok 
megjelentek egy kis füzetben, 
melynek címe Vallomások. E kiad-
vány a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban ma is megtalálható.
A Wikipédia Mezőtúr „híres embe-
rei”-nek zagyva listája a napokban 
ismét elém került, s eszembe jutott 
Jóború Magda is, mert az első perc-
től azt gondoltam, hogy a Wikipédia 
informátora valami hallomás alap-
ján a két politikus asszonyt bizo-
nyára összetévesztette kutyulta. De 
ha valaki mégis tudna Benke Valéria 
túri tanárkodásáról tegyen erről 
tanúságot a M. és V.-ben, vagy eset-
leg az interneten

 Kissné Mikes Éva

Mezőtúri híres emberek a Wikipédiában

Smile Büfé a Közösségi Házban

Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, pala-
csintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok 
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!

1567-tőltisztelik a székelyek a segí-
tő Szűzanyát ezen a helyen, ahol 
gyógyító forrás is fakadt. 1339-től 
ferences barátok ápolják a hagyo-
mányokat és őrzik a hitet. 
1990-től a Kis-és Nagysomlyó nyer-
gében mutatják be az ünnepi szent-
misét, ma már a csodálatos három-
halom oltárnál.

Az évszázadok során a magyarság 
összetartozásának jelképévé vált a 
búcsújáró hely. Mi is azért indul-
tunk útnak, hogy egy nagy közös-
séggel együtt rójuk le tiszteletünket 
Isten Anyjának ősi kegyhelyén. 
Nyitott szívvel, baráti-családi társa-
sággal utaztunk. Szolnokon csatla-
koztunk más zarándokcsoportok-
hoz. Az eső ellenére is kitartóan, 
derűs lélekkel lépdeltünk az ünnepi 
szentmise oltárához vezető úton.
Lélekemelő élményekben részesül-
tünk .A pápa jelenléte, az oltáron 
álló 2,5 méter magas – egyetlen 
tömbből kifaragott – ősi Mária szo-
bor, karján a gyermek Jézussal, a 
körülöttünk lévő sok-sok ezernyi 
hívő magyar ember megismételhe-
tetlen érzéseket ébresztett ben-
nünk.
Méltósággal ünnepeltünk, köszön-
töttük együtt a Szentatyát a világ 
minden tájáról összegyűlt magya-

rokkal és a keresztatyákkal, gyalo-
gosan érkező székely hívőkkel.
Szívből zengtek az ősi egyházi, 
máriás énekek, a magyar, majd 
végül a székely himnusz is.
Köszönet Ondovay Tibor atyának a 
kezdeményezésért és a szervezé-
sért. Köszönjük a Polgármesteri 
Hivatalnak az apró ajándékokat, 
amelyekkel útnak indultunk. 
Magunkkal vihettük a város zászló-
ját, amely hirdette, hogy mi mező-
túriak is csatlakoztunk ehhez a tör-
ténelmi jelentőségű eseményhez.
Személy szerint is örülök, hogy túl 
a 70. évemen alkalmam volt csalá-
dom több tagjával együtt megélni 
ezt a jeles napot.
Legyen áldás mindazokon, akik 
fenntartják ezt a több mint 500 éves 

kegyhelyet. Őrzik és ápolják ősi 
hagyományunkat,  hogy 
összmagyarságunk gyökereihez 
majd unokáink, dédunokáink is 
eljussanak egykor.

Balázs Jánosné

Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott június 1-jén. Sokan útnak 
indultak a világ különböző országában élő magyarok közül, 
hogy személyesen is részt vegyenek az erdélyi magyarságot 
külön is megtisztelő pápai szentmisén. Mezőtúrról is többen 
megtették ezt. A Nagyboldogasszony Plébániáról is indult egy 
kis csapat, hogy elzarándokoljon a Napba öltözött asszony 
kegyszobrához.

„Járjunk együtt az úton!” (Ferenc pápa)
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Milyen problémákkal is lehet hoz-
zám fordulni?
Lényegében bármilyen lelki vagy 
érzelmi problémával, amikor valaki 
úgy érzi, hogy a barátokkal, család-
tagokkal folytatott beszélgetések 
már nem elegendőek, nem tud 
dűlőre jutni az adott élethelyzettel 
és a kapcsolatos érzelmekkel.
Felmerülhet – teljesen jogosan – a 
kérdés, hogy mit tud egy pszicholó-
gus, mennyiben más ez, mint ha 
kötetlenül elbeszélgetnénk szeret-
teinkkel, bizalmasainkkal. A válasz 
nem egyszerű, hiszen temérdek 
módszer és felfogás létezik a pszi-
chológián belül is, így én arról 
tudok írni, nálam mire számíthat a 
kedves olvasó, ha felkeres a Lelki 
Egészség Központban.
Első lépésben tisztázzuk a problé-
mát és az elérendő célokat, ennek 
megfelelően döntjük el, hogyan 
tovább. Az általam használt egyik 
leggyakoribb módszer – és az én 
személyes kedvencem – az ellazult 
tudatállapotban végzett képzeleti
munka, melynek során teljesen új 
szemszögből tudjuk nézni és meg-
élni a problémát, különböző megol-
dásokkal kísérletezni, illetve érzel-
mileg feltöltődni. Alkalmas ez a 
technika a rég a tudattalanunkba 
temetett érzelmek felszínre hozásá-
ra is; sokszor ezek húzódnak meg 
jelenlegi problémánk hátterében. A 
helyzetet gyakoran az a tényező is 
súlyosbítja, hogy a gondolkodá-
sunkba hibák csúsznak. Nyomott 
hangulatban például hajlamosak 
vagyunk azt gondolni, hogy „sem-
mire sem vagyok jó”. Ettől persze 
hangulatunk még nyomottabb lesz, 
és egyfajta lehúzó spirálba kerülhe-

tünk. Viszont ha alaposan megvizs-
gáljuk ezt az állítást, rájöhetünk, 
hogy hamis vagy erősen túlzott – ez 
pedig jótékonyan hat a kedélyálla-
potunkra. Ilyen módon a képzeleti 
munka során főleg az érzelmi és a 
tudattalan irányából közelítve, 
ezen kívül pedig gondolkodásunk 
megfigyelésével és korrigálásával 
érjük el, hogy az élethelyzettel kap-
csolatosan valamilyen fejlődés,
haladás történjen, és amennyire 
lehetséges, megnyugtatóan megol-
dódjon. Az általam nyújtott szolgál-
tatások a lakosság számára ingye-
nesek. Ha többet szeretne tudni, 
keressen bátran az 
alábbielérhetőségen:

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
 5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Plánka Zsuzsa
Okleveles 

pszichológus

Népegészségügy fejlesztése a men-
tális egészség területén a Mezőtúri 

járásban EFOP-1.8.20-17-2017-
00018

Pszichológusváltás történt a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Lelki 
Egészség Központjában: Nagy László kollégám máshol vállalt munkát 
és július 16-tól én vettem át a helyét. Életem nagy részét Szegeden, illet-
ve Debrecenben töltöttem, így viszonylag új számomra a kisvárosi kör-
nyezet, mindazonáltal az első benyomásaim igen pozitívak – a termé-
szet szépsége, az emberek nyugodt életritmusa és kedvessége nagyon 
kellemesen érint.

Tisztelt Olvasók!

A Mezőtúri Horgász Egyesület 
Pontyfogó Kupát rendezett 2019. 
augusztus 22-e 25-e között.
A verseny helyszíne: Harcsás, 
Lapos és Mély ága.
Mély ág
1.hely: Hajdú Róbert Pinki, Murányi 
Bálint 31,31 kg
2.hely: Kézsmárki Attila, Pap 
Napraforgó István 30,18 kg
3.hely: Bánfi Béla, Rákóczi Péter 
29,14 kg
4.hely: Ifj. Gulyás Sándor, Gulyás 
Sándor 22,66 kg
5.hely: Blaha Ferenc, Szántai János 
17 kg
6.hely: Ványai Zoltán, Bíró Sándor 
10,76 kg
7.hely: Balogh Péter, Nédó Bertalan 
9,47 kg
8.hely: Jung János, Patkós Imre 
Tejföl 5,32 kg
9.hely: Papp László, Szabó Béla 
5,29 kg
10.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, 
Vásárhelyi Lajos 4,69 kg
11.hely: Cseh Tamás, Cseh József 
3,23 kg
12.hely: Csató Gulliver Gábor, 
Török Bálint

Mély ág össz. fogás: 169,05 kg
Lapos ág
1.hely: Balaskó László, Veres Imre 
56,66 kg
2.hely: Ifj. Blaha József, Blaha 
József  22,34 kg
3.hely: Rácz Ferenc, Balog Lajos 
20,17 kg
4.hely: Hummer Antal, Csipes 
József 16,32 kg
5.hely: Láposi Zoltán, Patkós Zsolt 
Füles 12,38 kg
6.hely: Fejes István, Patkós József 
8,55 kg
7.hely: Dóra Lajosné, Krecsko 
László 7,52 kg
8.hely: Berta Ferenc, Jóni Barna
Lapos ág össz. fogás:143,94 kg
Össz induló: 40 fő
Össz fogás: 312,99 kg
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Pinki Horgász 
és Kisállateledel Bolt, Blaha József 
és családja, Mezőtúr és Vidéke. 
Külön köszönet a mérlegelésért 
Blaha Ferencnek. Köszönjük a 
finom vacsorákat Juhász 
Sándornak.

Horgászhírek

A Túri Vásár Kupa 
Horgászversenyt augusztus 10-én 
rendezték meg a Ligeti tónál.
Gyerek kategória:
1.hely: Kovács Patrik, Polgár Bence
2.hely: Busi Adrián, Czékusz 
Barnabás
3.hely: Busi Adrián, Czékusz 
Brenda
4.hely: Sipos Lili, Csuka Zoltán
5.hely: Busi Napsugár, Busi Lilla
Felnőtt kategória
1.hely: Malavolti Marcel, Malavolti 
Andrea
2.hely: Nyíri László, Fekete Rekényi 
Péter
3.hely: Jóni Barna, Veres Imre

4.hely: Kiss Zoltán, Malavolti 
Claudio
5.hely: Balogh István, Búzás Attila
6.hely: Szedlák Tibor, Gáspár 
József
7.hely: Ifj. Papp László, Papp László
8.hely: Szarka Katalin, Pálinkás 
János
9.hely: Lengyel Judit, Lengyel Péter
Össz induló: 28 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri 
Önkormányzat, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Mezőtúri 
Horgász Egyesület, Mezőtúr és 
Vidéke. 

A VII. Szarvasi Halasnapok 
Horgászverseny augusztus 4-én 
rendezték meg Gyomaendrődön a 
Fűzfás Zugban.

1.hely: Vidó Roland, Deák Sándor
2.hely: Kádár Zoltán, Csikós Attila
3.hely: Kiss Zoltán, Malavolti 
Claudio

4.hely: Malavolti Andrea, Malavolti 
Marcell
5.hely: Benkó Zsolt, Kalmár Sándor
6.hely: Veres Imre, Jóni Barna
7.hely: Polgár Bence, Kovács Patrik
8.hely: Cseh Tamás, Baranyi Attila
9.hely: Szedlák Tiborné, Szedlák 
Tibor
Össz versenyző: 18fő.
Össz fogás: 149.79 kg.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: KHESZ, 
Metzker Krisztina, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Pont TV, 
Mezőtúr és Vidéke.

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 
             Gyepmester
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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 szerkesztő: Bordács László. 

Szerkesztő, tipográfus: Csurgó-Veres Nikoletta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2019. szeptember 4. (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 titkár-
ságára 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.

ELHUNYTAK
Gonda István élt 64 évet,

Panyik Sándor élt 82 évet,
Ugrai Károlyné Karácsonyi Ilona 

élt 81 évet,
Nagy Zoltán élt 86 évet,

Makra Andrásné Radó Rozália 
élt 64 évet,

Vida Imréné Turi Terézia élt 81 évet,
Kara Istvánné Pápai Zsuzsanna

 élt 87 évet,
Csató Lajos élt 54 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Augusztus 30-szeptember 5-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Szeptember 6-12-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet

Augusztus 31-én 
és szeptember 1-jén
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

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

Kelemen Gréta 
(Somogyi Ildikó)

Major Zorka 
(Szabo Dóra)

Kovács Nikol 
(Lakatos Anita)

Matuszka Attila
(Piroska Szintia)

Nork Attila
(Szabó Alexandra)

Tisler Petra Lívia 
 (Kulcsár Róza)

Rafael Martin
(Rafael Szilvia)

Varga Zoltán 
(Láncz Mónika)

Felhívás 50 éves osztálytalálkozóra

Szeretettel várjuk azokat, akik 1969-ben végeztek a Kossuth Téri Általábos 
Iskola A osztályában (osztályfőnök :Török László).
Szeptember 7-én szombaton 10 órakor tartandó ünnepségünkre várjuk 
a volt osztálytársakat. A találkozó és ebéd helyszíne : Gyöngyhalász 
Étterem. Várjuk a jelentkezőket a 0630 482 62 28-as telefonszámon.


