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Tudjuk, hogy a helytörténet 
alakítója és egyúttal tükrözője 
egy közösség történetének; része 
a lakosság művelődéstörténete, 
kultúrája, élete.

A helyi, vidéki sajtó, a várostörté-
neti összefoglaló, monográfia min-
dig is érzékeny műszere volt - és 
marad is - a társadalmi tudat min-
denkori állapotának, tanúja és for-
málója a politikai közgondolkodás-
nak, továbbadója a művelődési 
ismereteknek.

A különös gondossággal, a szer-
zőre jellemző alapossággal elkészí-
tett kötet úgy gondolom, hiteles 
tükörképet nyújt a helyi társadalom 
és gazdaság, a társadalmi élet és az 
útkeresés, sok-sok bizakodással és 
vívódással teli több, mint 70 eszten-
dejéről, tenni akarásról, harcokról, 
elért eredményekről és kudarcok-
ról. Segítenek ebben talán -  a soha 
nem látott dokumentumok, fotók.

Úgy gondolom, hogy a történel-
mi tapasztalat sok kérdést más 
megvilágításba helyez, helyezhet: 
egykori erényeket és tévedéseket 
mérlegre tesz. De a múlt mindig 
tanulság, és hiszem, hogy az olva-
sók, a kutatók, a város érdeklődő 
polgárai s talán az oktatás résztve-
vői legalább annyi hasznos infor-
mációt merítenek majd ebből a 
hézagpótló helytörténeti munká-
ból, mint tették azt a várostörténe-
tének korábbi kötetéből. 

Jó szívvel ajánlom minden ked-
ves érdeklődő figyelmébe kötetét, 
remélve, hogy igazságra, őszinte-
ségre, a város iránti szeretetre segí-
ti minden olvasóját. Ez a könyv egy 
darabka múlt… s múlt kell, hogy 
tanítson. Ezek a könyvek azok, 
amelyekre fokozottan érvényes az 
alábbi gondolat: - a könyveken 
megmarad minden régvolt idők kel-
léke, a múltnak hallható hangja 
még akkor is, amikor a látható idő, 
mint az álom, már elrepült.

A napokban jelent meg Bodorik 
Sándor könyvtáros, helytörténész 
kollégám nagyszerű, rég várt mun-
kája, melynek bemutatóján készült 
az alábbi interjú a szerzővel.

–  Hogyan kezdtél el helytörténet-
tel foglalkozni?

–  1980-ban, főiskolai szakdolgo-
zatom témájául választottam a 
Mezőtúr és Vidéke repertóriumá-
nak megírását, ettől kezdve kezd-
tem intenzíven a helytörténettel 
foglalkozni. A feldolgozott kor 
(1927-1931) érdekes volt, a kor 
akkori újságírói nagyon színvona-
las lapot csináltak. Közben jött a 
rendszerváltás, szerkesztettük és 
írtuk a Túri Vásár című újságot. 
Következő munkám a Mezőtúri 
Életrajzi Lexikon 1999-ben jelent 
meg. A Túri Alma Mater iskolatör-
téneti sorozat 4. kötetét (2000) 
szerkesztettem, részben írtam. 

– Mi indított a könyv megírására? 

– Az 1978-as várostörténeti köny-
vet sokat olvastam, abban a címla-
pon szerepel, hogy I. kötet, de foly-
tatása - a szerzők halála miatt - nem 
jelenhetett meg. A Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület megalaku-
lása előtt is sokszor beszélgettem 
Szabó Andrással, hogy jó lenne a 

folytatást megírni, ez találkozott az 
önkormányzat szándékával, s 2015 
nyarától elkezdhettem a munkát.

– Milyen a könyv felépítése, szer-
kezete, miért ilyen?

– Amennyiben lehetséges, kül-
alakban az 1978-as kiadást szeret-
tem volna folytatni - gerincmagas-
ság, korszakokra bontás, táblázatok  
- , viszont nem kéthasábos a sze-
déstükör. Egyik fő szempont volt, 
hogy az élet lehetőleg széles terüle-
tét átfogja a Várospolitikán keresz-
tül a Sportig. Az 1944-es évet újra 
feldolgoztam, hiszen az első kötet 
idején sok mindent nem lehetett 
még közölni. A Tárgyalt időszakot 
(1944-2014) négy fő intervallumra 
osztottam, ezen belül a fő témák 
megismétlődnek. A korszakolás 
persze nem jelent merev határokat. 
A könyv egyik sajátossága, hogy 
egyes résztémákat a Függelékekben 
bővebben kifejtettem, például: A 
mezőtúri kuláklista. - Rém-
regénynek beillő történetek a hat-
vanas években. - A Honvéd Szabó 
Lajos SE aranycsapata (foci). - 
Sportlövészet (Skeetlövők). - Beat, 
pop, rock, ifjúság. - A Mezőtúri 
Értéktár elemei. - Városi kitünteté-
sek 1967-től. - Mezőtúri Galéria 
(fotók). Megjegyzem, az írás során 
külön gondot fordítottam, hogy 

ismertessem a mezőtúri tanyavilág 
elsorvasztását.

– Milyen tapasztalatok, milyen 
nehézségek jelentkeztek írás köz-
ben?

– Legelőször a megírás techniká-
ja. Wordben készült, aminek ilyen 
terjedelem mellett súlyos hátrányai 
vannak (pl. szövegrészek tűnhet-
nek el észrevétlenül…). Egyes kor-
szakok és témák, sőt személyek 
közötti egyensúly megtalálása. A 
rengeteg, adat, szám, táblázat keze-
lése. A nehézségekért azért pótolt, 
hogy újra átélhettem sok mindent, 
ami meg történt velünk, Mezőtúr 
város közösségével.

– Milyen további terveid vannak?

– Szeretnék a könyvből kis terje-
delemben egy iskolásoknak szóló 
összefoglalót szerkeszteni. A 
Mezőtúri Kronológia 1944-ig terje-
dően készen van, ennek megírni a 
napjainkig szóló folytatását.  S 
talán egyszer jelen könyvnek meg-
jelenik internetes kiadása, hibajaví-
tásokkal. 

Végül, köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, akik fotóval, adattal, 
történettel, bármilyen segítséggel 
hozzájárult a könyv elkészültéhez.

A beszélgetést megköszönve 
kívánok további tartalmas alkotó-
munkát!

Papp Erika

A könyv hamarosan
megvásárolható lesz a
Tourinform irodában.

Könyvbemutató

Bodorik Sándor: Mezőtúr város története 1944-2014

A hivatalos könyvbemutatón 2019. október 10-én Papp Erika beszélge-
tett az íróval, Bodorik Sándorral a Közösségi Ház nagytermében.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egy-

fordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, 
belterületi 2200/3 hrsz-ú, 1 ha 1313 m2 területű beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlant.

A pályázati kiírás átvehető:  2019. október 14-17-ig naponta 8.00-16.00 
h-ig (ingyenesen).

Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 
7. szoba

A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. november 8. (péntek) 

12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, 

Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-

testülete az ajánlatokat a 2019. november 28-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell 

benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes 

ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az aján-

lat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egy-
fordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, 
külterületi 032 hrsz-ú, 1.2049 m2 nagyságú „kivett, géppark” megnevezésű 
ingatlant.

A pályázati kiírás átvehető: 
2019. október 14-17-ig naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 

7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2019. november 8. (péntek) 12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, 

Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-

testülete az ajánlatokat a 2019. november 28-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell 

benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes 

ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az aján-

lat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt

pogármester

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

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

Tisztelt Olvasó!
Ezúton köszönöm, hogy szavazataikkal lehetővé tették, hogy képvisel-

hessem Önöket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlésben és a városi 
képviselő testületben. Véleményeiket és javaslataikat továbbra is várom. 

Fogadóóráimat az előző évekhez hasonlóan a soros nyilvános ülés előt-
ti szerdai napokon tartom. Így problémáikat már másnap a testület elé tár-
hatom, illetve a jegyzőnek is jelezhetem. 

Elérhetőségeim:  20/4668124
 endrozsa@gmail.com

Tisztelettel:
Rózsa Endre 

képviselő 

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 vásár-
lások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fel-
lelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, 
használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépe-
ket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, 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 szán-
dékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és fel-
adatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a város-
ban, 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 adomá-
nyokkal gyarapították a gyűjteményt!

Tisztelettel az egyesület nevében:        Szabó András egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

FELHÍVÁS

Tisztelt mezőtúriak! Kedves Olvasók!

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2019 novemberében rendezi 
meg a „Túri szőnyeg múltja és jelene” elnevezésű rendezvényt, amely 
tartalmaz egy kiállítást és a szőnyegszövés bemutatóját.

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy akinek van a birtokában meg-
őrzött régi túri szőnyeg, a szövőgyárral kapcsolatos fotók, írásos dokumen-
tumok és eszközök, az legyen szíves mindezeket a kiállítás idejére rendel-
kezésünkre bocsátani. 

Emellett várjuk olyan személyek jelentkezését, akik hosszabb ideig a 
szövőgyárban dolgoztak, és tudnának mesélni a gyár történetéről és az ott 
történt eseményekről.

Kérem, hogy jelentkezéseiket az alábbi elérhetőségek valamelyikén 
jelezzék: 

email: turandras@gmail.com 
telefon: +36 20 214 47 56

Tisztelettel:
Szabó András egyesületi elnök

Tájékoztatás
Dr. Keresztes Károly ny. háziorvos 2018. őszén a Település Értéktár 

Bizottsághoz három javaslattal fordult. Javaslatában kérte az értéktárba 
való felévételét a Mezőtúr és Vidéke Közéleti lapnak, a Túri 

Kalendáriumnak és a Lámpásnak.
A bizottság 2019. június 19-én ülésezett, amely alkalommal Dr. Keresztes 

Károly javaslatait elfogadta.
Így örömmel értesítjük Önöket, hogy a Mezőtúr és Vidéke köz-

életi lap a Települési Értéktár eleme lett.
A felterjesztést és annak elfogadását is szerkesztőségünk nevében nagyon 

köszönjük! 
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Kedves Fotósok!
A mezőtúri Tourinform iroda a városról készült fotóanyag megújítá-

sán dolgozik, amelyet új képeslapok és a későbbiekben városi kiad-
ványok készítéséhez kíván felhasználni. (Elektronikus és nyomtatott for-
mában is.)

Lehetőséget adunk amatőr és profi fotósoknak egyaránt, akik fényképük 
felajánlásával szívesen hozzájárulnának kiadványaink színesebbé tételéhez.

Témák:
• jellegzetes mezőtúri épületek (városháza, templomok stb.),
• szökőkutak,
• tájképek,
• kézművesség, fazekasság,
• egyéb, a városhoz kapcsolódó képek.
A fényképekért pénzbeli juttatás nem jár, de a készítő nevét minden 

esetben feltüntetjük.
A fényképek nem minden esetben kerülnek felhasználásra!

A képeket a következő címre kérjük beküldeni:
mezoturifoto@gmail.com

Formai elvárások:  a képeket JPG kiterjesztésű file formátumban és mini-
mum 1944×2592 ~ 5,0 MP felbontásban kell feltölteni.

A képeket folyamatosan várjuk.

Köszönettel: 
Csikósné Vida Viktória

irodavezető

A tűzoltóverseny-szezon idei 
évada az október 11-13. között 
megrendezett Firefighter Combat 
Challenge (FCC) versennyel 
zárult az ausztriai Linzben. 
Magyarországról egy igen népes 
csapat utazott ki a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Polgári Védelmi 
Szövetség támogatásával, és 
érmekkel megrakodva tért haza. 

Az ausztriai esemény is az FCC 
szabályrendszere szerint zajlott le: 
az indulóknak teljes védőfelszere-
lésben, légzőkészülékkel a hátukon 
kellett egy négy emelet magas 
torony tetejére felfutniuk, vállukon 
egy húsz kilogrammos tömlővel; 
majd oda a talajról, kötéllel kellett 
felhúzniuk egy másik ugyanolyan 
súlyú tömlőt. A toronyból lefutva a 
tűzoltóknak egy hetvenöt kilogram-
mos súlyt kellett kalapácsütésekkel 
eljuttatniuk másfél méter távolság-
ra. Ezután következett egy 
szlalompálya, majd pedig sugárcső-
vel való futás és célba lövés. Az 
utolsó szakaszban egy nyolcvan 
kilogrammos bábut kellett háttal 
futva elhúzni a célig.

Megyénkből Czifra Zsolt tű. 
őrmester, Nagy József tű. főtörzsőr-
mester és Handzsuj Mihály tű. 
törzszászlós a szolnoki hivatásos 
tűzoltó-parancsnokságról, Papp 
János tű. százados a mezőtúri hiva-
tásos tűzoltó-parancsnokságról, 
valamint Szabó Lajos tű. őrnagy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságról 
képviselte hazánkat a viadalon. 
Mellettük Egerből Istványi Nóra tű. 
főhadnagy, valamint a létesítményi 
tűzoltó Rafai Tibor, illetve az 
önkéntes Pál Katalin és ifj. Bodó 
László volt még jelen Linzben.

A magyar lett az egyik legsikere-
sebb nemzet, amit a megszerzett 
egy arany, három ezüst és egy 
bronzérem fémjelez. Nemzetközi 
mezőnyben elfoglalt helyüket 
mutatja, hogy férfi csapatverseny-

ben a világbajnok szlovén gárdától 
kevesebb, mint egy másodperccel 
kaptak ki a mieink, amelyről még a 
győztes legénység tagjai is csak az 
elismerés hangján tudtak szólni.

A szezon búcsúversenyén az 
alábbi eredmények születtek:

Férfi egyéni
• ifj. Bodó László – 13. hely (30 év 

alatti korcsoport),
• Czifra Zsolt – 15. hely (30 év alat-

ti korcsoport),
• Handzsuj Mihály – 17. hely (M30 

korcsoport),
• Papp János – 14. hely (M40 kor-

csoport),
• Rafai Tibor – 20. hely (M40 kor-

csoport),
• Nagy József – 4. hely (M45 kor-

csoport),
• Szabó Lajos – 8. hely (M45 kor-

csoport).
Férfi páros

• Czifra Zsolt, Handzsuj Mihály – 
17. hely (30 év alatti korcsoport),

• Papp János, Rafai Tibor – 11. hely 
(M40 korcsoport),

• Nagy József, Szabó Lajos - 13. 
hely (M40 korcsoport).
Vegyes páros

• Istványi Nóra, Czifra Zsolt – 2. 
hely,

• Pál Katalin - ifj. Bodó László - 3. 
hely.
Férfi csapat

• Czifra Zsolt, Papp János, 
Handzsuj Mihály, Rafai Tibor, 
Petr Placek – 4. hely.
Vegyes csapat

• Istványi Nóra, Czifra Zsolt, Papp 
János, Pál Katalin, Handzsuj 
Mihály – 2. hely.

Forrás: http://jasz.
katasztrofavedelem.hu

Fotós: Kováts Dávid

Érmekkel búcsúztatták a szezont tűzoltóink
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A III. Sütiparádé receptjei
Szeptember 28-án az Ősz-Ülő
keretében került megrendezés-

re immár harmadik alkalommal a 
sütiparádé, melyre idén is szép 
számmal neveztek a sütni vágyók.

Az alábbiakban a nyertes süte-
mények receptjeit olvashatják.

I. helyezett
Kiss Imréné - Sütőtökös torta

Piskótához:
• 400 gr sült sütőtök
• 250 gr liszt
• 1 csomag sütőpor
• 1 csipet só
• 1 csapott tk őrölt fahéj
• 1/2 mk őrölt szegfűszeg
• 1/2 mk őrölt szerecsendió
• 100 gr barna cukor
• 100 gr cukor
• 2 db tojás (L-es)
• 120 ml olaj
Krémhez:
• 150 g szobahőmérsékletű vaj
• 100 g porcukor
• 500 gr mascarpone
• 1 mk őrölt fahéj, gyömbér, 

szegfűszeg
Díszítéshez:
• 1 marék tökmag

• 1 nagy ek cukor
• 1 csipet őrölt szegfűszeg
• fahéj
• 100 gr olvaszott fehér csokoládé
• 1 tk olaj
Elkészítés
A tésztához az olajat a tojásokkal 

és a cukorral kikeverjük, majd hoz-
zákeverjük a sütőtököt is. A lisztet 
összeforgatjuk a fűszerekkel, a 
sóval és a sütőporral, majd a tojásos 
masszához keverjük.

Két formába osztjuk a tésztát és 
180 fokos sütőben kb. 40-45 perc 
alatt megsütjük. A krémhez a vajat 
a porcukorral habosra keverjük, 
majd hozzáadjuk a többi alapanya-
got, átkeverjük és hűtőbe rakjuk.

A tökmagot egy száraz serpenyő-
ben lepirítjuk, majd hozzáadjuk a 
cukrot, fűszereket, megvárjuk míg 
kissé karamellizálódik a cukor és 
bevonja a tökmagokat (pár perc), 
majd sütőpapírra rakjuk.

Az egyik kihült tortalapra kenjük 
a krém kicsit több, mint a felét, 
rárakjuk a másik lapot, körbeken-
jük a maradék krémmel.

Vízgőz fölött felolvasztjuk a 
fehér csokit, és a torta tetejére ken-
jük, majd körbeszórjuk a pirított 
tökmaggal.

II. helyezett
Ádám Jánosné - Diós - almás 

rácsos linzer

Hozzávalók a tésztához:
• 1/2 kg liszt
• 25 dkg Ráma margarin

• 1 csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 pohár tejföl
• 15 dkg kristálycukor
• 4 tojás sárgája 

Hozzávalók a töltelékhez:
• 4 tojás fehérje
• 25 dkg darált, cukrozott dió
• fél reszelt alma
• egy kis üveg lekvár vagy dzsem 

(elhagyható)

A felsorolt összetevőket finom 
állagú tésztává gyúrjuk és kicsivel 
több, mint a felét a tepsibe nyújt-
juk. A maradék tésztát félretesszük 
és abból készítjük majd el a rácsot a 
tetejére.

A tojásfehérjét kemény habbá 
verjük és hozzáadjuk a diót, az 
almát és a lekvárt vagy dzsemet. Ha 
úgy látjuk, hogy sok a lekvár, ne 
keverjük bele az egészet.

Finoman keverjük össze, majd 
tegyük a tészta tetejére és simítsuk 
el. A maradék tésztából elkészítjük 
a rácsokat a tetejére és jó meleg 
sütőben készre sütjük. 

III. helyezett
Varga Erika - A szőlős gazda 

muffinja

Tészta (12 db muffinhoz):
• 1 csomag vaníliás cukor
• 3 db tojás
• 15 dkg kristálycukor
• 15 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor

• 1 csomag vaníliás cukor
• 15 dkg margarin
• 5 ek tej
• szőlőszemek ízlés szerint

A szőlős zseléhez:
• 1 dl tej
• 20 dkg zselatin
• 3 ek citromlé
• 2 dl kefír
• szőlőszemek ízlés szerint

Különdíj 
Fáncsik - Ádám Nikolett - 

Sütőtökös pite

Tészta:
• 20 dkg liszt
• 10 dkg vaj
• 15 dkg nádcukor
• 0,6 dkg szódabikarbóna
• 1 db tojás
• 1 csipet só
Töltelék: 
• 50 dkg sült, héjától eltávolított 

tök
• 1 tojás
• 15 dkg méz
• 1 mokkáskanál őrölt fahéj
• 1 mokkáskanál mézeskalács 

fűszer keverék

Égi jelek, mik a felhőkön túl,
Az Éterből hoznak üzenetet,
Eljutnak hozzád, és suttogva
Köszöntik földi életedet,

Mert a földön minden
Mi szép és jó, onnan, a
Földön túli világból,
Az Éterből való.

S az, ami itt már 
Rosszá lett, az a
Földi élet mocsarán
Termett és létezett.

S az üzenet hozzád
Ha érkezik, szíved
Húrjain zenévé válik,
S a rossz is megszépül

Általad, mert az Éter
Üzenete a boldogságod,
S ha Te jó vagy,
A földi rosszat is jóra váltod.

Dr. Keresztes Károly

Az Éter üzenete

Ezzel a fotóval szeretném 
köszönteni az én kedves újvárosi 
iskolámat.

70 éve (1949) végeztem a VIII. 
osztályt. Czakó Jenő tanítóbácsi 
volt az osztályfőnök. Áldott legyen 

a neve, ahogy minden újvárosi 
iskolába tanító pedagógusnak. Ők 
igazi tanítók voltak, akik szívüket-
lelküket adták. Jó útravalóként tisz-
tességre-becsületre neveltek! 

Olvasok a Mezőtúr és Vidéke 

Újságban a 30-40-50-60 éves talál-
kozókról. Olyan szép és kedves!

Nem tudom, hogy az én osztá-
lyomból kik vannak, csak Kara 
Tecáról, Szilágyi Katiról, Sz. Nagy 
Misiről tudok. Élnek hála Istennek.

Akik meglátják ezt a képet 
(röplapda csapat) biztos örülnek, 
mert igazán szépek voltak ezek az 
együtt töltött évek.

Köszönet az Újvárosi Iskolának. 
Remélem még sok gyermek büsz-
kén vállalja, hogy bizony „én az 
Újvárosi Iskola tanulója voltam”.  

Ezt ne felejtsétek, az Újvárosi 
Iskolát el ne felejtsétek!

Tisztelettel és szeretettel,
Tóth Dezsőné

(Lakatos Katalin
volt VIII. utcai lakos)

Kecskemét, 2019. 09. 22.

„70 éve”
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Október a mellrák elleni küzde-
lem hónapja, ebből az apropóból 
kiindulva Dr Babák Bernadett osz-
tályvezető főorvos pár gondolatot 
oszt meg Önökkel a daganatos meg-
betegedésekről.

Mitől függ, milyen esélyei vannak 
egy daganatos betegnek a gyógy-
ulásra/tünetmentességre, illetve 
hogy mi a várható élettartama? 

A gyógyulási esélyek függenek: 
• a beteg életkorától, alapbetegsé-

geitől, aktuális egészségügyi álla-
potától,

• a daganatos betegség fázisától, 
minél hamarabb derül ki, annál 
nagyobb eséllyel reagál jól a 
kezelésre,

• a daganat agresszivitásától (szö-
vettani típus, elhelyezkedés)

• a daganat kiindulási helyétől 
-egyes szervekből kiinduló daga-
natok még a kezdeti fázisban fel-
ismerve rosszabb prognózisúak 
(pl. hasnyálmirigy, centrálisan 
elhelyezkedő tüdődaganat)

• a beteg pszichés állapotától, 
pozitív gondolkodásától, „gyógy-
ulni akarásától”
A várható élettartam mindezek 

mellett is nagyon nehezen megjósol-
ható, minden egyes beteg esetén 
egyéni, még azonos daganattípus 
esetén, a fentieket összegezve, átte-
kintve, a konkrét pácienst nézve 
lehet esetleg óvatosan prognoszti-
zálni. Amennyiben előrehaladott 
állapotban kerül a beteg kivizsgálás-
ra, kezelésre, úgy a prognózis, a vár-
ható élettartam azonban nagyobb 
biztonsággal megjósolható.

 Milyen kezeléseken esik át egy 
daganatos beteg? Milyen kellemet-
len mellékhatásokra lehet számí-
tani? Milyen eredmények várhatók 
ezektől?  

A daganatos betegek kezelését 
nem lehet megkezdeni pontos szö-

vettani diagnózis nélkül. Miután 
felmerül a rosszindulatú daganatos 
betegség, szövettani mintát kell 
venni a gyanított beteg szervből. A 
mintavétel többféle technikával tör-
ténik, a daganat elhelyezkedésétől 
függően: biopsziás mintavétel:  
gyomor- ,  bél tükrözés, 
bronchoscopia (tüdőtükrözés) 
során, speciális tűvel szúrás útján, 
vagy sebészi úton műtéti beavatko-
zás során. Ekkor azt is meg kell 
határozni, hogy a minta az elsődle-
ges, úgynevezett primer daganatból 
került e kivételre. Amennyiben 
nem, úgy tovább kell keresni, hon-
nan indult ki a daganat. 

A szövettani típus rosszindulatú-
ságának mértékét a „grading” 
számmal szokták meghatározni, 
minél nagyobb ez a szám, annál 
rosszabb a várható prognózis.

Közben a képalkotó eljárásokkal 
(Ultrahang, CT, MR, Rtg) az esetle-
ges áttéteket, a daganat méretét, 
helyzetét meg kell határozni, mely 
alapján meg lehet határozni a daga-
nat stádiumát. A nemzetközileg 
alkalmazott rövidítéssel szokták 
leírni, jellemezni a daganatot: 
TNM, ahol a T, a tumor, azaz a 
daganat méterére, kiterjedésére, 
környező szövetkehez való viszo-
nyulására utal, az N a nyirokrend-
szer érintettségét jellemzi, az M 
pedig az áttétekről ad információt. 
Pl. T1N1M0: a daganat kis méretű, 
szerven belüli, közeli nyirokcsomó 
áttéttel, távoli áttét nélkül. Minél 
nagyobban a betűk melletti szá-
mok, annál rosszabb prognózisra 
számíthatunk.

A daganat osztályozása, besoro-
lása fontos információt adhat a 
prognózis meghatározásához, de 
ami fontosabb, a kezelést ezek 
ismeretében lehet megkezdeni, 
meghatározni. A beteg ilyenkor 

általában egy több fős, különböző 
szakirányban járatos orvos által 
alkotott, úgynevezett onkoteam 
bizottság előtt jelenik meg, ahol a 
leleteket áttekintve, a betegre sza-
bottan egyénileg határozzák meg a 
kezelést, természetesen az adott 
szakmai protokollok alapján. Ez 
lehet elsődleges műtéti beavatko-
zás, melyet követhet kemoterápia, 
sugárkezelés, de fordított sorrend-
ben lehetséges, van olyan eset, ami-
kor vagy csak kemoterápia, vagy 
csak sugárkezelés, vagy mindkettő 
együtt, vagy felváltva történik, 
műtét nélkül. Az immunterápia - a 
szervezet saját védekezőképesség-
ének fokozásával igyekeznek daga-
natpusztítást elérni- pedig vélemé-
nyem szerint a jövőbe mutató, 
reményeket keltő lehetőséget rejt 
magában.

A mellékhatások is igen változó-
ak, általánosságban elmondhat-
juk:

a műtéti beavatkozás után a szo-
kásos ismert szövődmények lehet-
ségesek: vérrög képződés, gyulla-
dásos folyamatok, sebszétválás, fáj-
dalom a műtéti területnek megfele-
lően, kemoterápia során a köztu-
datban már jól ismert mellékhatá-
sok, melyet többnyire amiatt ala-
kulnak ki, hogy a kemoterápiás 
szer a gyorsan osztódó egészséges 
szöveteket is elpusztítja: hányinger, 
hányás, vérszegénység, fehér-vér-
sejtszám csökkenése -ezáltal 
immunrendszer gyengülése, szőr-
zet elvesztése,

sugárkezelés esetén a besugár-
zásnak megfelelően helyi reakciók, 
gyulladás, fájdalom lehetséges. 

A cél a regresszió, azaz a daganat 
minél rövidebb idő alatt minél 
kisebbre csökkentése, a várható 
eredmény is függ a már fent részle-
tezettektől, a daganat stádiumától, 

a beteg egyéb társbetegségeitől, a 
terápia „viselésétől” és még sok 
mindentől. A cél a gyógyulás, akár 
teljes gyógyulás, a progresszió las-
sítása, a szenvedések, fájdalmak 
csökkentése is lehet. Sajnos a leg-
jobban meghatározott, időben meg-
kezdett kezelés estén is lehetséges 
és gyakran elő is fordul, hogy a 
szervezet, a daganat nem úgy rea-
gál a kezelésre, ahogy várnánk és 
nem alakul ki regresszió, gyógy-
ulás.

Hozzátartozóként/barátként 
mit javasol, hogyan tudunk legin-
kább segíteni a betegeknek?  

Nagyon nehéz kérdés. Mint 
eddig minden kérdésnél írtam, itt is 
azt mondom, hogy egyénileg pró-
bálok tanácsot adni. Itt már nem 
csak a betegtől függ a választás, 
hanem a családtagok, barátok lelki 
állapotától, hozzáállásától is nagy-
mértékben. Egy dolog közös talán 
minden esetben, nyugodt, megértő, 
értő légkört biztosítani.

Betegként mit tehetünk, amivel 
javíthatjuk túlélési esélyeinket?

Betegként a pozitív hozzáállás, 
az élni, gyógyulni akarás segíthet, 
de sajnos ez sem mindig elég és 
nem garancia a gyógyulásra, túl-
élésre, viszont enélkül garancia a 
rosszabbodásra. Az onkológiai 
kezelések mellett minden alternatív 
utat meg lehet próbálni, természe-
tesen anyagi helyzettől, hittől füg-
gően. De sajnos nem tudok olyan 
„receptet”, ami működik, beválik 
minden esetben. 

 Egészségfejlesztési Iroda
 efi.mezotur@gmail.com
 Telefon: 06-56/550-427

Kedves Olvasó!
Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Általában az őszi, illetve téli 
hónapokban többen észrevehették, 
tapasztalhatták magukon, hogy 
megnő az alvásigényük, nehezen 
ébrednek reggel, egyfajta energiahi-
ányt éreznek magukban, általáno-
san lehangoltabbak, kedvetleneb-
bek, szexuális aktivitásuk csökken 
és inkább a szénhidrátokban, 
cukorban gazdag ételek keltik fel 
figyelmüket. Ezen tünetek azonban 
az év többi szakaszán nem jellem-
zőek az adott személyre. A fent 

említett jellemzők megegyezhetné-
nek akár a depresszió tüneteivel is, 
azonban mivel kizárólag az év 
egyes szakaszaiban jelentkeznek, 
így egy külön altípusa említhető 
meg, a téli szezonális depresszió 
(SeasonalAffectiveDisorder – SAD). 
Fontos kritérium amellett, hogy az 
év egy bizonyos időszakára jellem-
ző a negatív hangulat, hogy az év 
többi hónapjában kiegyensúlyo-
zott, tünetmentes állapot álljon 
fenn, illetve ez a mintázat legalább 

két éven keresztül ismétlődjön. 
Ezek az időszakos mintázatok leg-
inkább a téli hónapokban mutat-
koznak meg, de előfordulhat nyári 
szezonban is. Utóbbi esetben épp 
ellenkező tünetek tapasztalhatóak: 
csökkent étvágy, súlycsökkenés, 
álmatlanság, nyugtalanság, szoron-
gás. 

Ez a zavar ugyan inkább az észa-
ki országokban a gyakoribb, 
viszont a hangulatváltozások, töb-
bek között, a fénymennyiség csök-

kenéséhez, hiányához kapcsolható-
ak, így a téli hónapokban a magyar 
lakosság is tapasztalhatja az effajta 
hangulatingadozást. Emellett a 
kiváltó okok közé sorolják a 
szerotoninszint („boldogsághor-
mon”) csökkenését, de az állatvi-
lágból származtatott magyarázat is 
olvasható, miszerint egyes fajokra 
jellemző magatartásbeli változás a 
téli hónapokban: extrém esetben 

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Tisztelt Olvasó!

Folyt. a 6. old.



 6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2019. október 25.

pl. hibernáció. Nők esetében majd-
nem 4-szer többször fordul elő, 
mint férfiaknál, illetve 18-30 éves 
kor között a legjellemzőbb megjele-
nése. Továbbá azok, akik éjszakai 
váltásban dolgoznak, szintén 
veszélyeztetettebb csoportnak tűn-
nek (a napfény befolyásoló mivolta 
következtében).

A szezonális depresszió megjele-
nésére érdemes odafigyelni, ugyan-
is akár komolyabb lelki betegségbe 

is átfordulhat: ha a tünetek nem 
csak a „fényszegény” időszakokra 
jellemzőek, hanem tartósan tapasz-
taljuk ezeket a nehézségeket, 
lehangoltságot, szomorúságot, 
motiválatlanságot, akkor még 
inkább figyelmet igényel, ugyanis 
felmerülhet a klinikai depresszió 
gyanúja.

Kezelésére, mint ahogy más 
depressziós zavar gyógyítására, 
alkalmas lehet a gyógyszeres terá-

pia, emellett azonban fontos odafi-
gyelni a téli hónapokban (illetve azt 
megelőzően is) a megfelelő meny-
nyiségű D-vitamin bevitelére, vala-
mint a fényterápia szintén hatásos 
lehet. Ezen kívül természetesen a 
szakemberrel való konzultáció, 
tanácsadás lehetősége is segítsé-
günkre lehet, mely akár Lelki 
Egészségközpontunkban is igénybe 
vehető.

Elérhetőségek:
Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet Egészségfejlesztési 
Iroda-LEK

5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

2019. október 4. Most is, mint 
mindig, lázasan és izgatottan készü-
lődtünk erre a nagy eseményre.

Igaz, hogy négy aktív tagunk 
egészségügyi problémái miatt nem 
tudott ott lenni, de gondolatban 
velünk voltak. Köszönjük a Herceg 
házaspárnak az odaadó munkát, 
hiszen a szervezés java részben az 
övék volt, annak ellenére, hogy 
Anti is kórházban volt.

Köszönjük a meghívott protokoll 
vendégeknek, hogy elfogadták a 
meghívásunkat és, hogy jól érezték 
magukat.

Köszönjük Herczeg Zsolt polgár-
mester úr biztató szavait, aki min-
dig tisztelettel és szeretettel beszél 
a klub munkásságáról. Köszönjük 
az ajándékkosarat, amit a hivataltól 
kaptunk.

Továbbá köszönjük a társklubok-
nak, hogy elfogadták a meghívá-
sunkat és annak kifejezetten örül-
tünk, hogy mindenki jól érezte 
magát. Igyekeztünk mindenkinek a 

kedvében járni.
Köszönjük Berczeliné Boldog 

Marikának a műsor levezetését, és 
a zenészünknek az igazi jó hangu-
latot.

Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném minden klubtagnak megkö-
szönni odaadó munkáját, ugyanis a 
név kötelez! De úgy érezzük, hogy 
nem hoztunk szégyent az új klub 
névre sem! 

Végezetül írnánk egy kis idéze-
tet.

„Fogjunk össze, Fogadjuk meg 
búsak nem leszünk,

Akkor sem ha néha, néha könnyes 
a szemünk

Jó példát mutatunk hiszen lát az 
ifjúság,

Arcunkról ragyogjon rájuk béke, és 
boldogság.”

Tisztelettel és köszönettel a 
mezőtúri Szépkorúak 

Hagyományőrzők Klubjának
minden tagja.

Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubjának 
Szüreti bálja

III. Nagykunsági Hagyományőrző Nap

A Közösség a Megújuló Vidékért 
Egyesület által szervezett program 
célja volt a helyi kultúr-közösség 
kialakítása, a helyi hagyományok 
ápolása, a gyermekek és a fiatalok 
identitástudatának növelése.

Dr. Barancsi Ágnes elnök köszön-
tőjét követően Pusztai Zsolt a Túri 
Fazekas Múzeum igazgatója tartott 

előadást „Mezőtúr helyi értékei, 
kincsei” címmel az általános iskola 
felső osztályos tanulói részére.

A fellépők között láthattuk a Leg 
a Láb Alapfokú Művészeti Iskola 
tánc együttesének az Újvárosi 
Csillagok hagyományőrző roma 
táncát valamint a Csoda-vár Óvoda 
Cirmi és Mókus csoportjának 

„Szüreti mulatság” körtáncát.
A II. Rákóczi Ferenc Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola és Alapfokú Iskola tanulója 
Kozák Anna „A szállást kérő róka” 
címmel mondott népmesét illetve 
Rafael Zsaklin „Érik a szőlő; 
Kolozsváros” című népdalokat éne-

kel a közönségnek.
A nap hangulat felelőse a Coming 

soon zenekar volt.

A rendezvényt Kozma Réka 
Anna által vezetett táncház zárta.

A program során kézművesek 

Folyt. a 7. oldal



 2019. október 25. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   7

(Triolo Zsanett-méhviasz gyertya 
készítés, Bense Zsófia-agyagozás, 

Virág Lajosné Rózsika-szővés, 
fonás, Nagy Sándorné Erzsike-
varrás) foglalkoztak a gyerekekkel 
és a Túri Kamra helyi termékbolt 
egészséges ételeit kóstolhatták az 
érdeklődők.

Az eseményen közel 250 fő gyer-
mek, kísérőik, nevelőik, külső 
érdeklődők vettek részt. Ezúton is 
köszönjük a pedagógusok szemlé-
letformáló munkáját és a szülők 
együttműködését.

Mezőtúr értéke, közösségünk 
ereje.

Dr. Barancsi Ágnes elnök

Manapság nagyon fontos, hogy 
milyen módon jutunk egy ingat-
lanhoz, hiszen nagy a verseny a 
kínálat piacán, ezért keressük a 
legmegfelelőbbet, a legbiztonsá-
gosabbat. Sotkonszki Tímea gon-
dolatait olvashatják egy új értéke-
sítési rendszerről.

– Budapesten születtem és ott is 
éltem második kislányom megszü-
letéséig. 2013. végén, mikor Sára 
betöltötte a 3 hónapos kort, leköl-
töztünk Mezőtúrra párom eredeti 
lakóhelyére. Úgy éreztük, hogy kis-
lányunknak úgy adjuk meg az élet 
kezdetén a legtöbbet, ha vidéken, 
csendes és nyugodt környezetben 
élhet. A természet közelsége és a 
vidék egyedi jellege egy egészen 
másfajta életmódot követel. Ezt 
már akkor éreztem, amikor először 
ezen a vidéken jártam 2010-ben. 
Egy téli estén érkeztem hóesésben 
és teljesen magával ragadott az 
élmény és a város hangulata: bele-
szerettem. Ez az érzés azóta sem 
változott. Budapest és vidék két 
külön fogalom, bennem mégis 
eggyé olvadt össze, mert bár szere-
tem Budapestet is, de részemmé 
vált Mezőtúr és azóta sem enged el. 
Olyannyira nem, hogy elnyertem 
egy pályázatot a vidékfejlesztés 
jóvoltából, így 2 évig biztos, hogy a 
vállalkozásom székhelyévé is válik. 
Ingatlanok értékesítésével foglalko-
zom már 10 éve, rengeteg tapaszta-
latot gyűjtöttem az emberekkel való 
kommunikáció területén. Az évek 
alatt mindig bennem volt egy érzés, 
hogy az ingatlanértékesítési rend-
szer nem tökéletes. Sok kivetniva-
lót találtam benne. Folyamatosan 
azon gondolkodtam, hogyan lehet-
ne a jelenlegi helyzeten változtatni 
és az emberekhez másképp viszo-
nyulni. Egész életemben arra töre-
kedtem, hogy mindig az eredetit 

keressem. Mikor szinkronszínésze-
tet tanultam, akkor ébredtem rá 
arra, hogy én ezt a szakmát azért 
nem tudnám teljesen a magaménak 
érezni, mert az eredeti nyelv, ame-
lyen a színészek megszólalnak 
„megnémul” és az értés kedvéért 
egy másik nyelv van úgymond 
ráerőltetve a filmvászonra. Persze 
vannak teljesen magával ragadó 
szinkronok és kiváló színészek, 
akik tökéletesen személyesítik meg 
hangjukkal a karaktereket, azon-
ban mégsem az eredeti. Ez szá-
momra akkor lett nyilvánvaló, ami-
kor Anthony Hopkins főszereplésé-
vel megnéztem egy komoly témát 
feldolgozó filmet és teljesen félre-
vitt a magyar szöveg. Amikor meg-
néztem angol nyelven is felirattal, 
hogy tanuljak a szinkron művésze-
téről, akkor világosodott meg ben-
nem, hogy mennyire nem adja visz-
sza a film eredeti hangulatát és az 
emberi érzéseket a rámondott 
hang. Az eredetiség mindig is fon-
tos volt számomra. A vállalkozá-
somban is megnyilvánul, mert egé-
szen a középkorig és Mátyás kirá-
lyig visszamentem az alapelvek 
kidolgozása közben és folyamato-
san kutattam a ingatlanértékesítés 
eredetét is a történelemben. Széles 
körben tanulmányoztam a régi 
rendszereket az indiánok közösség-
szeretetén keresztül, a régi magya-
rok megoldásain át egészen Mátyás 
királyig visszanyúlva. Például a 
sziú indiánok a 17 . században 
használták fizetőeszközként a 
wampum-ot, mely rendelkezett 
pénzben kifejezhető értékkel. 
Ennek különös jelentőséget tulaj-
donítottak az indiánok és képesek 
voltak akár egy-egy alkut is megpe-
csételni velük. Ehhez a sajátos 
barterrendszerhez nem sokkal 
később maguk a telepesek és egyes 

kereskedők is csatlakoztak, és egy 
időre virágzó piaccá változtatták a 
kialakulóban lévő gyarmatbirodal-
mat. A régi történelmet tanulmá-
nyozva rájöttem, hogy akkor lehet 
csak egy igazán életre való és 
kiemelkedő céget létrehozni, ha 
nem az ingatlant, mint értéket 
hangsúlyozzuk, hanem az ingatlan 
tulajdonosát, vagyis az EMBER-t. 
Ezért is lett a cég neve St. Homme. 
Hiszen a homme szó a francia 
„homme” szó felhasználása, mely 
francia szóhasználatban embert 
jelent. Az ST. pedig a nevem 
monogramja. A logóban 3 emberi 
alak jelenik meg, utalva az ember-
ségességre, a szlogen pedig magam-
hoz hűen „Vissza az eredethez”. 
Mindent úgy alakítottam és rendez-
tem, hogy magát az embert szolgál-
ja, felhasználva azt a fontos tényt, 
hogy az ember önálló és tudatos 
lény és sokkal több mindenre 
képes, mint amit feltételez magáról. 
Csak ahhoz van szüksége segítség-
re, amihez nem ért vagy nincs kellő 
rálátása. Egyébként a háttérben kell 
maradni és onnan irányítani a 
folyamatokat. Eddig ez másképp 
volt és pont azért, mert nem volt 
meg a kellő és alapvető bizalom a 
tulajdonosok és főleg a vevők felé. 
Minden azt sugallta, hogy le kell 
védeni az ingatlanértékesítő cége-
ket és minden lehetséges módon 
képviselni az érdeküket. De hol 
marad az ember? Aki a tulajdon 
mögött áll? Az Ő érdekét ki képvise-
li? Hiszen sokszor a saját keze 
munkája van a tulajdonában, talán 
egy élet munkája. Ezt alázattal kell 
megközelíteni, féltőn-óvón, mintha 
egy olyan törékeny mesevilágban 
járnánk óriásként, ahol ezek a 
házak parányi méretűek lennének 
és apró lények uralnák őket, akire 
ha nem vigyázunk, bármikor rálép-

hetünk. Minden ember képes arra, 
hogy felnőttként járjon el a saját 
ügyeiben. Ehhez az szükségeltetik, 
hogy őket felnőttként, felelős 
emberként kezeljük és eképpen 
viszonyuljunk hozzájuk. Más-
különben elvész pont az emberi 
érték, amiért érdemes egy vállalko-
zást működtetni. A munka és az 
emberek szeretete elengedhetetlen 
ehhez a fajta munkához. Külö-
nösképpen azért, mert összehozni 
az embereket úgy, hogy win-win 
alapon minden résztvevő nyerjen 
és hogy a folyamatokban mindenki 
hozzátegye a saját értékeit; úgy kell 
képviseltetni magunkat, hogy ne 
sérüljön se a mások se a saját érde-
künk. Ezt csak akkor lehet véghez-
vinni, ha empátia, alázat, kitartás, 
megfelelő célok és a mások szem 
előtt tartása az elsődleges szem-
pont és újra előtérbe kell helyezni a 
személyes kapcsolatok humánus 
képviseletét az emberek szolgálatá-
ban. 

Kalán Hajni

Újdonság az ingatlanközvetítés világában

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Smile Büfé a Közösségi 
Házban

Melegszendvicsekkel, hambur-
gerekkel, hot-dogokkal, 
gyrosszal, palacsintával, gofrival, 
üdítővel, édességekkel, kávéval, 
forró csokival és sok finomsággal 
várjuk kedves vendégeinket!
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- Közlekedés során a sárga villo-
gó jelzés, valamint a sárga útburko-
lati jelek is általában a veszélyes 
helyzetet jelzi.

- Többen kérdezték, hogy mit 
jelent a Földvári út és az I. út 
kereszteződésében felfestett útbur-

kolati jel.
- Ezzel a KRESZ szabályoknak a 

18.§-a foglalkozik. Ezek az útburko-
lati jelek úttestre vannak felfestve.

- A 18.§-(3). pontja 
határozza meg a 
Különösen veszélyes 
helyekre, elsősorban 
vasúti átjáró és az 
útkereszteződés terüle-
tére szaggatott vonallal 
körülhatárolt sárga 
színű útburkolati jel.

Mivel a piaci napo-
kon a járművek, a 
kerékpárosok és a gya-

logosok közlekedése megnövek-
szik, ezért veszélyessé válik ez a 
kereszteződés és erre hívja fel a 

figyelmet ez az útburkolati jel.
Szabály szerint lehet rajta közle-

kedni, de különös figyelemmel sza-
bad ráhajtani. Ezen az útburkolati 
jelen még forgalmi ok miatt sem 
szabad megállni, csak akkor hajt-
hat rá a vezető, ha folyamatosan át 
tud haladni rajta.

Ne tévesszék össze a 18.§ „K” 
pontjával , mert az a járműforgalom 
elől elzárt terület, amelyet viszont 
érinteni vagy ráhajtani tilos. 
(Például a Posta előtt a keresztező-
désnél.) Ez viszont fehér vonalból 
áll és erre tilos ráhajtani.

Remélem némi magyarázatot 
kaptak azok, akik nem ismerik. 

A következőkben a kerékpárok-
ról adnék én is tájékozatót. 

Mezőtúri Városi
Balesetmegelőzési Bizottság

Molnár Sándor
KRESZ szakoktató

Válasz az útburkolati jellel kapcsolatos kérdésekre! 

1.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos
           csuka: 74cm, 46cm, 43cm. Balin: 28cm, 44cm=235cm.
2.hely: Vásárhelyi Lajos balin: 27cm, 36cm, 44cm, 50cm=157cm.
3.hely: Iványi Péter csuka: 38cm, balin: 48cm=86cm.
4.hely: Miskolci László csuka: 85,5cm.
5.hely: Cseh Tamás balin: 43cm.
Szűcs Norbert   Bíró Sándor
Ványai Zoltán   Veres Imre
Tóthné Csiki Andrea Bihari Lajos
Kovács Alex   Csató Gulliver Gábor
Krecsko László   Mészáros Viktor
Nyeső Csaba   Debreceni József
Legnagyobb hal: Miskolci László 85,5 cm-es csuka. Össz induló:17 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, KHESZ, 

Mfishing, Metzker Krisztina, Pont Tv, Mezőtúr Városi Televízió, Mezőtúr 
és Vidéke.

Mint a lakossági tájékoztató-
ban, ahogy le volt írva

A KRESZ szabály 1/1975. (II. 5.) 
KPM_BM együttes rendelet 1. 
számú függelék II. fejezetében sze-
repel.

1 pont szerint a kerékpár olyan, 
legalább két kerekű jármű, amelyet 
emberi erő hajt és ezt legfeljebb 
300W teljesítményű motor segíti. 
(Nem önállóan hajtja, hanem csak 
segíti a hajtást.) Ez a KRESZ sza-
bály nem új keletű, hanem már 
eddig is élt. Én is régóta így okta-
tom ezt a szabályt. A KRESZ jogsza-
bály gyűjteményében a következő-
képpen ismertették:

Beiktatta: 104/1997. (VI.18.) kor-
mányrendelet 28 § (2). Hatályos: 
1997. IX. 15-től.

Módosította a 289/2009 (XII. 18.) 
kormányrendelet, amelyben a köz-
lekedés szabályainak pontosítása 
és kiegészítései szerepelnek.

Akkor nevezhetjük kerékpárnak 

a járművünket, ha van rajta pedál, 
amivel hajthatjuk azt. De, ha vala-
milyen motor kerül rá, akkor az 
már segédmotornak számít.

Ha a motor teljesítménye 300W 
alatt van és nem önállóan hajtja a 
kerékpárt, hanem csak rásegít a 
tekerésre, akkor minősül kerék-
párnak (mint pl. Dongó).

Amelyek Magyarországon az 
1953-as évektől kezdődtek a fehér-
váriak megvették az olasz 
„Mosquito” nevezetű segédmotor 
gyártási jogát. Ezt szerelték a kerék-
párra, amely a dörzskeréken 
keresztül hajtotta a kerékpárt, 
vagyis segítette.

Kismotorokat a világon minden-
ütt robogóknak hívják.

A moped a motorvelociped szó 
elejéből és végéből képződött. Bár a 
magyarok szerint a motor és a 
pedál szavainak összerakásából. 

E retró csodamasinák után a 
segédmotoros kerékpár nevet a mai 

korszerű többnyire már automota 
robogók viselik.

Az általános ismertetés után 
pedig az 54 §-ban a kerékpár közle-
kedés szabályait ismertetném.

A kerékpárral a kerékpárúton, 
kerékpársávon, ha ilyen nincs és 
járható a leálló sáv, vagy útpadka 
akkor az úttesten, a jobb szélhez 
húzódva kell közlekedni. 

Ha az úttest kerékpár közleke-
désre alkalmatlan, akkor lakott 
területen belül a járdán kell közle-
kedni, maximum 10 km/órával és a 
gyalogosok zavarása nélkül. De 
ahol járható az úttest ott tilos jár-
dán kerékpározni. Lakott területen 
kívül főútvonalról vagy kerékpárút-
ról vele párhuzamos útra balra 
bekanyarodni nem szabad, hanem 
le kell szállni és azt tolva szabad 
áthaladni az úttesten.

Kerékpáron személy is szállítha-
tó: a kétkerekű kerékpáron ha a 
biztonsági ülést felszerelték, akkor 

16 év fölötti személy egy 10 év alat-
ti személyt szállíthat.

A három vagy négy kerekű 
kerékpáron a 17 életévét betöltött 
személy felnőtt utast is szállíthat, 
aki a kerékpár hajtásban nem vesz 
részt.

Kerékpárral éjszaka és korláto-
zott látási viszonyok között abban 
az esetben szabad közlekedni, ha a 
kerékpáron vagy a kerékpároson 
elől fehér, hátrafelé piros színű 
folyamatos vagy villogó fényt adó 
lámpát és fényvisszaverőt helyez-
tek el.

Lakott területen kívül kerékpáros 
fényvisszaverő mellényt vagy ruhá-
zatot visel.

Röviden ennyit a kerékpárról, a 
következőben a segéd-motorkerék-
párról tartunk ismertetést.

Mezőtúri Városi
Balesetmegelőzési Bizottság

Molnár Sándor KRESZ szakoktató

Mit is kell tudni a kerékpárról

Pinki Horgászbolt Egyéni Parti Pergető Horgászverseny

2019.október 13. - Hortobágy Berettyó

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Safe Kid 
Önvédelmi képzés gyerekeknek

A gyerekek az edzésen játékos formában sajátíthatják el az önvédelem 
alapjait. A képzés a Krav Maga és a Defendo technikáit, taktikai elemeit 
használja fel. Amellett, hogy erőnlétük növekszik, koordinációs és kon-
centrációs képességük javul, magabiztosabbá válnak. A gyerekek nem 
verekedni tanulnak meg az edzésen, hanem azt, hogy a saját világukban, 
hogyan kezeljenek különböző konfliktusokat, problémákat és hogy a jól 
ismert mondásnak is hihetünk, miszerint: „szégyen a futás, de hasznos”.

2019. november 5. - 17.00-18.00-ig
Mezőtúr, Szabadság tér 17.  (Közösségi Ház)

Keresd Petit!
Mit hozz magaddal:

-kényelmes nadrág, csere póló, váltócipő
-lelkesedésedet, a mosolyod  :)

Ha kérdésed van hívj, vagy írj bátran!
Tel: +36704271007

Email: dudas.peter@defendo.hu

Pinki Horgászbolt Évzáró Páros Feeder Botos 
Horgászverseny

2019.szeptember 29. - Mezőtúr, Hortobágy Berettyó
A. szektor:
1.hely: Veres Imre 8,36kg.
2.hely: Csikós Attila 6,86 kg.
3.hely: Kézsmárki Attila 3,82 kg.
4.hely: Kiss Zoltán 3,54 kg.
5.hely: Csató Gulliver Gábor 3,32 kg.
6.hely: Láposi Zoltán 3,06 kg.
7.hely: Kiss Dániel 2,78 kg.
8.hely: Jóni Barna 1,70 kg.
9.hely: Gulyás Sándor 1,60 kg.
10.hely: Bíró Sándor 1,31 kg.
11.hely: Putnoki Gábor 1,30 kg.
B.szektor:
1.hely: Kádár Zoltán 7,00 kg.
2.hely: Nóbik Richard 5,37 kg.
3.hely: Krecssko László 4,68 kg.
4.hely: Szolnoki Zoltán 4,13 kg.
5.hely: Hajdú Róbert Pinki 3,86 kg.
6.hely: Czihat Róbert 3,10 kg.
7.hely: Pap István 2,49 kg.
8.hely: Ványai Zoltán 2,42 kg.
9.hely: Gergely Sándor 2,07 kg.
10.hely: Herceg Lajos 1,65 kg.
11.hely: Patkós Zsolt Füles 0,90 kg.
Csapat:
1.hely: Csikós A, Kádár Z.
2.hely: Kiss Z, Szolnoki Z.
3.hely: Kis D, Nóbik R.
4.hely: Kézsmárki A, Pap I.
5.hely: Hajdú R, Láposi Z.
6.hely: Veres I, Patkós Zs.
7.hely: Krecsko L, Gulyás S.
8.hely: Jóni B, Czihat R.
9.hely: Gulliver, Herceg.
10.hely: Ványai Z, Bíró S.
11.hely: Puznoki G, Gergely S.
Össz létszám: 22 fő.
Össz fogás: 75,32 kg.
Gratulálunk a versenyzőnek!
Köszönjük a támogatást: KHESZ, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, 

Metzker Krisztina, Krecsko László, Mezőtúr és Vidéke, Pont Tv.

Kézis hírek
2019. október 06-án, vasárnap az 

U14-es fiú csapatunk Tiszaföldvárra 
utazott, ahol megmérkőzhetett a 
Törökszentmiklós és Tiszaföldvár 
csapatával. Sajnos egyik összecsapá-
son sem sikerült pontot szerezniük 
a mieinknek. Megkérdeztük a csa-
pat edzőjét mi lehetett a probléma.

Juhos Richárd:
– Sajnos fel voltam készülve,  

mivel 9 emberrel utaztunk el, 7 
mezőny játékossal és 2 kapussal. A 
kezdő csapatban 3 hiányzó is volt, 
így olyan embereknek kellett olyan 
posztokon játszaniuk, ahol nem 
szoktak és nem húzó emberek. Így 
nem igazán tudtuk felvenni a rit-
must az ellenféllel. A helyzetünket 
tovább nehezítette, hogy az első 
mérkőzés első félidejében sérülést 
szenvedett Molnár Ákos, így a 
továbbiakban rá sem tudtam számí-
tani. Itt még a körülményekhez 
képest elfogadható vereséget szen-
vedtünk (24 - 16). Ezután jött a 

feketeleves, a második mérkőzésen 
Sipos Roland is megsérült egy rossz 
helyre érkező ütés következtében. 
Innentől kezdve teljesen szétes-
tünk, 5 mezőny játékossal kellett 
befejeznünk a mérkőzést. Így egy 
nagyon csúfos pofonba futottunk 
bele. (3- 47) Úgy gondolom, hogy 
ha teljes és egészséges kerettel tud-
tunk volna kiállni, akkor minimum 
két kiélezett mérkőzést tudtunk 
volna játszani, de talán még nyer-
hettünk is volna. Balszerencsés 
körülmények között kellett volna 
helyt állnunk, nem sikerült! 
Következő fordulóban (10. 20-án) 
Berettyóújfalura utazunk, ahol 
Berettyó és Hajdúszoboszló csapa-
taival kell szembenéznünk és 
nagyon bízom benne, hogy javítani 
tudjuk ezt borzasztó hétvégét.

Reméljük a fiúk helyzete rende-
ződik és teljes kerettel tudnak majd 
tovább menetelni a bajnokságban. 
Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC!

U 12-es csapatunk is megkezdte a 
bajnokságot. Október 06-án 
Szarvasra utaztak fiaink, ahol a 
Szarvas és a törökszentmiklósi ifjak-
kal mérték össze tudásukat. A csa-
pat edzőjével Csizmadia Tamással 
beszélgettünk a kezdésről:

„2019. 09. 06 an vasárnap meg-
kezdtük a bajnokságot a fiú u12 c 
csoportban. Az első mérkőzésen a 
Szarvas csapatával játszottunk. 
Álmosan kezdtük a mérkőzést, ami 

az egész rangadót megpecsételte. 
Sok technikai hibánk volt, de ennek 
ellenére voltak jó megoldásaink. A 
mérkőzés eredménye 22:12 a 
Szarvas javára.

A második találkozón az ellenfél 
a Törökszentmiklósi KE csapata 
volt. Viszonylag jól kezdtük a mér-
kőzést és gyorsan sikerült előnyre 
szert tenni. Az előző futamhoz 
képest kevesebb technikai hibánk 
volt, így sikerült győzelemmel zárni 
a mérkőzést. Gratulálok a csapa-
tomnak, sokat kell még dolgozni de 
jó úton járunk. Eredmény: 24:17-es 
győzelemmel.”

Gratulálunk a fiúknak és további 
sok sikert kívánunk nekik.

Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

„Az első szárnypróbálgatá-
sunk” - Ezt a címet adta nyilatkoza-
tának a mezőtúri U12-es lány csapa-
tunk edzője. A lányok elsőnek 
méretették meg magukat ebben az 
osztályban és felállásban. Katona 
Andrást a lányok trénerét kérdeztük 
meg mit látott szakmai szemmel.

„A Mezőtúr AFC- Syngenta női 
kézilabda szakosztályának U12- es 
csapatával október 5-én Szeg-
halomra mentünk bajnoki fordulót 
játszani. Ebben az összetételben 

még sosem játszott a gárda, hiszen a 
MAFC kézilabdázóit augusztus 
hónapban a Mezőtúri Református 
Gimnázium Sportegyesületének volt 
tagjaival egészítettük ki, tehát játé-
kosállományunkban igen komoly 
fejlődés következett. Természetesen 
a kettő hónap gyakorlás még nagyon 
kevés volt az érdemi fejlődéshez, az 
összeszokott játékról nem is beszél-
ve. Ellenfeleink több éve együtt ját-
szó, komoly játékerőt képviselő csa-
patok voltak és ennek megfelelően 
lányaink legapróbb hibáit is könyör-
telenül kihasználták. Az első mérkő-
zésen a Törökszentmiklósi SE 17:8-
ra, a másodikon pedig a Szeghalmi 
NKC 23:7-re múlt felül bennünket. A 
szárnyalás tehát most még elmaradt 

Folyt. a 10. old.
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A mezőtúri serdülő lányok túl 
vannak a szezon 2. fordulóján is. 
Csizmadia Tamás mesélt a történ-
tekről. 

„A szezonban második mérkő-
zést játszotta serdülő csapatunk. Az 
első mérkőzésen 6 gólos vereséget 
szenvedtünk Gyomaendrődön. 
Október 9-én Deszkre utaztunk és 
bíztunk abba, hogy győzelemmel 

fogunk haza térni.
Nem kezdtük jól a mérkőzést, az 

ellenfél 4:2 re vezetett az első félidő 
10 percében. Utána viszont ritmust 
váltottunk és sikerült előnyt szerez-
ni. A félidőben már 17:9 re vezet-
tünk. Köszönhető a jó kapusteljesít-
ménynek, illetve a jó védekezésből 
történő lerohanásoknak. A félidei 
előny, lehetőséget adott arra, hogy 
mindenki pályára tudjon lépni. 
Gratulálok a csapatomnak.

A végeredmény: Deszk-Mezőtúri 
AFC - Syngenta: 18:27.”

Reméljük a lányok tovább szár-
nyalnak majd. Sok sikert kívánunk 
nekik a meneteléshez.

Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC! 

A mezőtúri lányok ifi csapata egy 
másik osztályban is megméretteti 
magát idén. Felnőtt Megyei 
Bajnokságban is elindultak, hogy 
több rutint és tapasztalatot szerez-
zenek a fejlődésük elősegítése érde-
kében. Hosszasabb beszélgetést 
folytattunk a vezetőedzőjükkel, 
korábbi MAFC játékossal Dömsödi 
Tamással. Nézzük mit mondott:

„Vasárnap október 6-án hazai 
keretek között került megrendezésre 
a megyei 1.osztalyú felnőtt női for-
duló, ahol az ifjúsági csapatom lett 
benevezve a bajnokságra eredmény-
kényszer nélkül a lányok jövőjét 
nézve! 

Játszhatnak egy olyan bajnok-
ságban ahol rengeteg rutinos játé-
kos játszik (NBI-b-t is megjárt játé-
kosok), mi pedig egy 14-16 éves 
lányokból álló csapattal állunk ki a 
mérkőzésekre! A célunk az, hogy 
fejlődjenek, szokjak a tőlük sokkal 
jobb fizikális játékosokkal való 

ütközéseket, illetve az éves 22 meccs 
helyett 45-50 mérkőzés legyen a 
hátuk mögött, ami 3-4 év múlva 
sokkal előrébb viszi majd őket a 
saját korosztályuktól, illetve remél-
hetőleg be tudnak majd könnyeb-
ben kerülni az NBII-es felnőtt csapa-
tunkba!

Az első mérkőzésen a bajnokság 
megnyerésének legesélyesebb csapa-
tával játszottunk (Martfű – Mezőtúr 
21 – 15), ahol álmoskásan kezd-
tünk, nem igazán akartunk nyerni 
és ennek köszönhetően a martfűi 
lányok teljesen megérdemelten 
nyertek! A második mérkőzésén 
Szolnok csapatával játszottunk, itt 
sem mi számítottunk az esélyesebb-
nek, de a lányok jól kezdtek. Végig 
kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, 
jó védekezés, bátor támadójáték és 
még egy elég jó kapusteljesítmény is 
hozzátett ahoz, hogy mi nyerjünk!

Összességében elégedett vagyok a 
heti teljesítményükkel!”

Úgy gondolom ez egy nagyon jó 
út lehet a fiatal kézis lányoknak fej-
lődésükhöz. Reméljük a továbbiak-
ban szoros és értékes meccsekkel 
fognak szolgálni, amikből sokat 
tanulnak majd.

Így tovább lányok!
Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

A férfi felnőtt és ifjúsági csapata-
ink ismét megmérettette magát,  
Kunszentmárton csapatához láto-
gattak 2019. október 12-én. Az érzés 
ismét felemás… Az ifjoncok meg-
őrizve veretlenségüket győzték le 
ellenfelüket fölényesen, 30 – 44 
arányban. A felnőttek viszont ismét 

alul maradtak idegenben két fával 
(32 – 30). Sajnálatos mód a fiúk ren-
geteg technikai hibával játszottak és 
ezt kegyetlenül kihasználta az 
ellenfél. A hazaiak láthatóan fejben 
sokkal jobban ott voltak a mérkőzé-
sen mint a mieink. Megkérdeztük a 
vezetőedzőnket Varga Antalt, aki 

és a földön maradtunk, de ebben a 
csapatban bőven benne van a későb-
bi sikerek lehetősége. Hajrá lányok!”

A lányok még nagyon az elején 
tartanak ennek a menetelésnek. 
Nem szabad csüggedni felemelt 

fővel kell előre nézni és dolgozni a 
továbbiakban, hogy az eredmények 
sem maradjanak el.
Sok kitartást és erőt kívánunk a 

lányoknak. Hajrá Mezőtúr, Hajrá 
MAFC!

További beszámolók a Mezőtúr és Vidéke következő lapszámában. 

A férfi kézilabda szakosztály 
U11-es csapata 2019. október 12-én 
Tiszaföldváron kezdte meg a baj-
nokságban való menetelését. Első 
mérkőzésen a Tiszaföldvár együtte-
sével mérkőztek meg, ahol nagyon 
alul maradtak a mieink (25-3). A 
második mérkőzésen pedig a szeg-
halmi NKC együttesével játszottak 
egy szorosabb mérkőzést (8-6). A 
csapattal Juhos Richárd utazott 
edzőként tőle érdeklődtünk a hét-
végi történésekről.

„Nagyon az elején vagyunk a srá-

cokkal egy teljes csapatépítésen kell 
átesnünk.

Most játszottak először nagy 
pályán, sokuknak a mérkőzés előtt 
kellett megmutogatni a pálya része-
it és elmagyarázni a szabályokat. 
Úgy gondolom ennek tükrében a 
második mérkőzésen elért ered-
mény igen pozitív előjelű.

Rengeteget kell dolgoznunk és fej-
lődnünk, hogy fel tudjunk zárkózni 
a többi csapathoz. Sajnos a srácok-
nak pótolniuk kell alapvető dolgo-
kat, hogy utolérjék a korosztályuk 
tudását és ott tartsunk, vagy leg-
alábbis megközelítsük azt a szintet, 
ahol már tartanunk kéne.”

Sok kitartást és jó munkát kívá-
nunk a fiatal csikóknak és reméljük 
elérik a kitűzött célokat. 

Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

A mezőtúri fiatal kézisek U15-es 
csapata is pályára lépett hazai szín-
téren 2019. október 13-án, vasár-
nap, ahol a Tiszaföldvár VSE és 
Gyulai SE gárdáival mérettette meg 
magát. Az első mérkőzésen egy fájó 
„pofonba” futottak bele a hazai fia-
talok (17 -41). A második mérkőzé-
sen pedig egy szoros egál lett a vég-
kimenetel (18 -18). A fiúkkal a hét-
végén Juhos Richárd volt a padon, 
így tőle érdeklődtünk mit látott  
szakmai szemmel.

„Nehéz helyzetben voltunk az 
első mérkőzésen 9 emberrel (ebből 2 
kapus) álltunk ki. Alapemberek 
hiányoztak különféle elfoglaltság 

miatt a csapatból. Meg is látszott a 
mérkőzés képén, hogy igazából mi 
csak „találgattuk” a gólokat, végig 
az ellenfél akarata teljesült és a fiúk 
a mérkőzés második felében már 
teljesen összetörtek lelkileg és ez 
rányomta a bélyegét a meccs végki-
menetelére.

A második mérkőzésen még egy 
emberrel kevesebben indultunk, így 
a helyzet könnyebb nem lett… Az 
ellenfél is kicsit könnyebbnek bizo-
nyult és a srácok is összeszedték 
magukat így egy szoros mérkőzést 
tudtunk játszani.

Sajnálom hogy nem sikerült 2 
pontot szerezni, de az egy is több 
mint a semmi. „

Reméljük, hogy a srácok a követ-
kező fordulóban már teljes kerettel 
ki tudnak állni és megmutatni mit 
tudnak. 

Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC

csalódottan csak két mondattal rea-
gált az elbukott mérkőzésre. 

„A mentálisan erősebb csapat 
nyerte meg a mérkőzést. Minden az 
agyban dől el: ismerjük a mondást, 
főleg a sportban!...”

Reméljük a srácok megtalálják az 
igazi önmagukat és megmutatják 
mi is rejlik bennük valójában.

Kicsit vidámabb vizekre evezve 
hallgatjuk az ifjoncok vezetőedző-
jét Boda Pétert:

„Jól kezdtük a meccset, diktáltuk 
a saját tempónkat, gyorsan kialakult 
a közel 10 gól. Ilyen meccseken gyak-
ran lankad a figyelem védekezésben, 
ez sajnos most is így történt. A máso-
dik félidőben pihenni jártunk vissza. 
A 30 kapott góllal nagyon nem 

vagyok elégedett, meg nem bántva a 
Kunszentmárton fiataljait. Az ilyen 
meccseken is azzal tiszteljük meg a 
legjobban az ellenfelet, ha végig kon-
centrálunk és nem csak a gólszerzés-
nél, hanem a védelemben is. 
Dolgozunk tovább a műhelyben és 
folyamatosan csiszoljuk a hibákat.”

Reméljük a fiúk folytatják a 
veretlen szériájukat és tovább 
menetelnek a bajnokságban.

A következő fordulóban a 
Bácsalmási PVSE csapata látogatott 
hozzánk 2019. október 19-én, 
szombaton  a Városi Sportcsar-
nokba. Tehát hazai pályán nézhet-
ték meg a kézilabda szeretők a mér-
kőzést.

Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!
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ELHUNYTAK
Fazekas Istvánné élt 90 évet,
Csikány Zoltán élt 50 évet,

özv. Lukács Lászlóné élt 88 évet,
Kötél Károly élt 62 évet,
Hegyi Pálné élt 85 évet,
Pályi Mihály élt 72 évet,
Fási Zoltán élt 53 évet,

Tihanyi Mihályné élt 78 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Október 25-31-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. út 13. 
Tel: 06/56-350-111
November 1-7-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy út 22. 
 Tel: 06/56-350-993

Állatorvosi ügyelet: 

Október 26-27-én:
dr. Nagy Levente 
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006,
06/30/664-8257
November 1-2-3-án:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2. 
Tel: 20/941-5217
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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

Burai Jenő Krisztián
(Burai Alexandra)

Gonda Marcell
(Tóth Alexandra)

Véradás 2019
2019. október 31-én 14-18 óraig
VÉRADÁS a Közösségi Házban.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,

lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

A Közösségi Ház elé, a Szabadság 
térre Mezőtúr Város Önkormányzata 
egy kupakgyűjtőt helyezett ki.

A kupakgyűjtés célja, hogy a 
kupakok leadásából befolyt összeg 
minden esetben helyi jótékony 
célra, elsősorban gyermekekkel 
kapcsolatos megsegítésekre hasz-

náljuk fel. 
Az összegek felhasználásáról 

minden esetben tájékoztatással 
élünk.

Kérjük, gyűjtse velünk a kupako-
kat, hiszen sok kicsi, sokra megy! 

Bodor Márti

Segítsünk kupakokkal

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 időntúli megkereséshez telefonon 
egyeztetés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

MAFC felnőtt labdarúgó csapat hazai mérkőzései:

10.27. 14:00 óra - MAFC - JVSE ROSENBERGER
11.09. 13:30 óra - MAFC - JÁNOSHIDA SE

11.23  13:00 óra - MAFC - TÓSZEG KSE


