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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Üzenet Napja Mezőtúron

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
hozzátartozóit az Aradi Vértanúk Emléknapja alkalmából
2020. október 6-án megrendezésre kerülő városi megemlékezésre.

2020. szeptember 13-án került
sor a Botyánszky János evangélikus lelkész tiszteletére megrendezett Üzenet Napja városi megemlékezésre
az
Evangélikus
Templomban.
Sajnos a jelenlegi járványügyi
helyzet miatt az eddigi évekhez
képest eltérő időpontban tudtuk
megrendezni a díjátadást, melyhez
a közreműködést ezúton is
köszönjük Fülöp Mónika lelkész
asszonynak.
Az ünnepi istentiszteletet követően a „Botyánszky János díj”

került adományozásra, amelyet
Mezőtúr Város Képviselőtestületének döntése alapján 2020ban Nagy Zoltánné Gáspár
Erzsébet vehetett át Herczeg Zsolt
polgármester úrtól.
Erzsikének ezúton is szívből
gratulálunk, további jó munkát és
mindenekelőtt nagyon jó egészséget kívánunk!
Tóth Ádám
közművelődési, sport- és
civil ügyintéző

Kitüntetést kapott dr. Tóth Albert
Dr. Tóth Albert, a Szolnoki
Főiskola professor emeritusa, tájökológus a Magyar Érdemrend
tisztikeresztje kitüntetést vehette
át a közelmúltban a budapesti
Vigadóban rendezett ünnepségen
Áder János köztársasági elnöktől.
A több évtizedes ismeretterjesztés
és a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatói pályája, valamint tanulmányai, illetve a Kisújszálláson
évtizedek óta megrendezett
Herman Ottó országos biológiai
verseny megalapítójaként és szervezőjeként végzett munkája elismeréseként vehette át a díjat.

Program:
16.00 órakor megemlékező beszédet mond Kelemen Sándorné,
a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
történelem szakos tanára
A műsorban közreműködnek a Túri Olvasókör Egyesület tagjai.
A történelmi egyházak képviselői közös imádságot mondanak el.
Az emlékezés koszorúinak, virágainak elhelyése.
Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos utca
1848-1849-es szabadságharc emlékműve.

Tisztelt Ügyfeleink!

Szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk, és további jó
egészséget, kívánunk!

(forrás: www.hermanottointezet.hu)

A
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az alábbiak betartását kérem
Önöktől a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében:
- a Hivatal épületében az ügyintézés során kötelező az orrot és
szájat eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más
anyagból készült maszk viselése,
- a Hivatal épületébe kézfertőtlenítést követően lehet belépni
(mindkét portán elhelyezésre
kerül kézfertőtlenítő),
- várakozás esetén szíveskedjenek egymástól legalább 1,5 m-es
távolságot tartani,
- egy családból egy fő intézze az

ügyeket, kísérő csak indokolt esetben lehet jelen az ügyintézés
során,
- a házasságkötés, családi események lebonyolítása során a
házasulandókon kívül minden
vendég számára kötelező a maszk
viselése,
- továbbra is biztosítjuk az időpontfoglalás lehetőségét, az ügyintézők elérhetősége a www.
mezotur.hu oldalon megtalálható.
Kérem a fentiek betartását
mindannyiunk egészsége megőrzése érdekében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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mezőtúr és vidéke

Példátlan összefogás a bajban

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a vendéglátó üzletek
tulajdonosait,
hogy
Magyarország Kormánya a COVID
19 vírussal kapcsolatosan 2020.
szeptember 18. napján kiadott
431/2020. (IX. 18.) számú Korm.
rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
rendeletével újabb szigorításokat
vezetett be.
A zenés, táncos rendezvények
megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozóan a
következőket rendeli el:
6. § (1) A zárt helyen vagy a
nem zárt helyen tartott, a zenés,
táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint
alkalmi vagy rendszeres jellegétől
– abban az esetben tartható meg,
ha a rendezvény helyszínén a
jelenlévők létszáma – beleértve az
ott foglalkoztatott személyeket –
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egy időben nem haladja meg az
500 főt.
(2) A rendezvény helyszínén –
az ott foglalkoztatottak kivételével
– 23.00 óra után 06.00 óráig tilos
tartózkodni.
7. § (1) A vendéglátó üzletben
23.00 óra után 06.00 óráig az ott
foglalkoztatottak kivételével – a (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.
(2) A vendéglátó üzletben 23.00
óra után 06.00 óráig az élelmiszer
elvitelre történő megrendelése és
átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára
megengedett a tartózkodás.
A maximális létszám a rendezvény lebonyolításában közreműködő dolgozók, személyzet létszámával együtt értendő.
Felhívom figyelmüket, hogy a
kormányrendelet rendelkezéseit
maradéktalanul tartsák be a lakosság egészsége védelmében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző

A veszélyhelyzet ideje alatt más
települések példáját látva úgy gondoltam, megpróbálok egy felhívást
intézni azok felé, akik szeretnének
maszkok varrásával segíteni a
védekezésben. Örömmel emlékszem vissza, ahogyan egymást
követték a jelentkezések és végül
több mint 50 fő több heti áldozatos
munkájának köszönhetően több
ezer ingyenesen átvehető maszk
készült a mezőtúri emberek részére. Ezeket először egészségügyi és
szociális intézményekhez juttattuk el, majd később telefonon és

e-mailen keresztül lehetett, illetve
lehet igényelni mind a mai napig.
A nagyszerű csapat tagjainak
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében polgármester úrral, egyegy emléklappal és egy „Mezőtúr
város története” című könyvvel
köszöntük meg a társadalmi összefogásban nyújtott önzetlen szerepvállalásukat és a mezőtúri polgárok egészsége érdekében végzett
áldozatos munkájukat.
Szűcs Dániel
alpolgármester
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Városi Pedagógusnap

Mezőtúr Város Önkormányzata
és a Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft szervezésében szeptember 11-én rendhagyó módon került megrendezésre
a Városi Pedagógusnap a Közösségi
Ház Nagytermében.
A rendezvényt Patkós Éva képviselő asszony vezette le. Az
ünnepségen a Bárdos Lajos
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
színvonalas műsorát tekinthettük
meg. Ezúton is köszönjük a felkészítő tanárok és a fellépők munká-

Magdolna, valamint Achs Károly
részére.
Mezőtúr Város Képviselőtestülete
„Mezőtúr neveléséért, oktatásáért” kitüntető díjat adományozott Iványiné Kecső Éva részére.
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztere Dr. Kásler Miklós
miniszter
úr
„Pedagógus
Szolgálati Emlékéremet” adományozott Búsi Erzsébet, Lévai
Magdolna, Achs Károly, Kelemen
Sándorné, Kontér Béláné, valamint

ját.
A beérkezett laudációk számából is látszik, hogy városunkban
rengeteg kiváló és munkájához
elhivatott pedagógus dolgozik nap,
mint nap a gyerekek fejlődését,
nevelését szolgálva.
Az elismeréseket Herczeg Zsolt
polgármester úr és Szűcs Dániel
alpolgármester úr adták át.
Mezőtúr Város Képviselőtestülete
„ÉLETMŰÉRT” díjat adományozott Búsi Erzsébet, Lévai

Lakatos Erzsébet részére.
„Arany Diplomásként” köszöntöttük Vida Lajosnét, valamint
Szilágyi Gábornét.
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében ezúton is gratulálunk
minden kitüntetettnek, további
kitartó munkát és mindenekelőtt
jó egészséget kívánunk!
Tóth Ádám
közművelődési, sport és
civil ügyintéző

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi
Televízió
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„…az Isten munkásai”
16. Kubikos Emléknap

Idén is megrendezésre került a
Kubikos emléknap, mely városunkban már több, mint tíz éve
hagyomány. Herceg Antal, a rendezvény szervezője, a Mezőtúri
Szépkorúak, Hagyományőrzők
Klubjának vezetője elmondta: - a
17 év alatt mindig más oldalát igyekeztünk bemutatni a kubikos
világnak, hisz rengeteg helyen dolgoztak, úgy, mint a vasút építése, a
vízszabályozás stb.. A történelem
visszaigazolta, hogy az ő munkájuk nagyban hozzájárult a jelenlegi földrajzi helyzetekhez, gondoljunk a lecsapolt vizekre, a hatalmas épületek alapjaira, valamint a
több száz kilométeres vasút építésére.
Anti bácsi hozzátette, a kubikosok mérnöki szintű munkát végeztek, műszaki rajzot tudtak olvasni,
tájékozódni tudtak és értették a
mértékegységeket. Tudni kell,
hogy az 1500 kubikos család itthon, Mezőtúron rengeteg olyan
építkezésen vett részt, mely nem a
városhoz volt kötött, sokszor a
távolságot gyalog, a talicskát tolva
kellett megtenniük. Ez a munka
számukra létfontosságú volt: kubikoltak, nyáron pedig arattak és
csépeltek, iskolai végzettségüket

nézve e kettőhöz értettek, nem
volt választásuk.
A szeptember 12-i megemlékezésen a Mongol Agrár Népdalkör
egy népballadát és egy summás
dalt adott elő, az előbbi a Zavaros
a Tisza dallamára íródott, utóbbit
pedig általunk ismeretlen kubikosok írták. Műsorukat Kalóczkai
Sándorné, a Túri Olvasókör vezetőjének emlékező gondolatait hallhatták a tisztelt jelenlévők, valamint Tóth Tamás – akinek nagyapja szintén kubikos volt -, a KözépTisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
Mezőtúri Szakaszmérnökségének
vezetője mondta el ünnepi beszédét.
A megemlékezésen dr. Tóth
Albert professzor úr Jókai Mór
egyik visszaemlékezéséből idézett. Neves írónk anno meglátogatta a Tisza-gátat építő kubikosokat
Szentes határában, s így méltatta
őket:
„Minden munkás előtt tisztelettel hajtom meg fejem; de a Tisza
menti kubikosok előtt levett kalappal haladok végig, mert azok az
Isten munkásai.”
Miskolczi Adrienn
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Személyes hangvételű búcsú egy PEDAGÓGUSTÓL
„Csak az élet az, ami hamar
elszalad,
amit szeretve teszünk benne,
az örökké megmarad.”
( Brian Tracy)

Nekünk, pedagógusoknak a
szeptember mindig egy új időszak
kezdetét jelenti. A szeptember
azonban az ősz hírnöke is, amely a
természet elmúlását, megpihenését
hozza el. Ez az ősz sokunk számára a búcsúzást is jelenti, hiszen
eltávozott közülünk Tamáshidy
Ernő középiskolai tanár. Ő egy
nyugodtabb, békésebb és letisztultabb pedagógiai korszak képviselője volt, aki lényével, tudásával,
tekintélyével és elmaradhatatlan
humorával számomra megtestesítette a pedagógust.
Ernő fáradhatatlanul szívta
magába az ismereteket, még a szabadidejét is arra használta fel, hogy
gyarapítsa ismereteit, amit aztán a
tanórákon diákjainak továbbadhat.
Tudása és módszertana a legkivá-

lóbb tanárok közé emelte. Olyan
pedagógus volt, akinek mindenre
volt ideje: szakszervezeti munkára,
ismeretterjesztő előadások tartására, énekkarra, bélyeggyűjtésre, társadalmi programokra, kertészkedésre.
Városi szakszervezeti vezetőként sok tapasztalatot szerzett. A
tantestületi megbeszéléseken higgadt, nyugodt felszólalásaival mindig a legjobb megoldást kereste.
A
TIT
–
Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat – tagjaként fáradhatatlanul irányította a
kollégákat, de ő maga is sok előadást tartott. Mint kezdő TIT-tagot
szeretettel vezetett be a tudományos ismeretek terjesztésének világába. Ekkor kerültünk szakmailag
közel egymáshoz.
Bélyeggyűjtőként is az újabb és
újabb ismeretek szerzése volt a
célja. Egy-egy, a szakjához kapcsolódó blokkról és sorozatról percekig tudott áradozni. Szabadidejéből
sok időt szánt a kóruspróbákra és
fellépésekre.
A kertészkedésben is örömét
lelte, ez irányú ismereteit is szívesen osztotta meg másokkal. Sok
kolléga kertjében még most is virágoznak az ő általa ajándékozott
palántákból fejlődött növények.
A példaértékű családi élete mellett igazi közösségi ember is volt.
Élete több szálon kapcsolódott az
iskolához. Tanító családból származott. Nemcsak testvérei között
volt pedagógus, de a tágabb családban is. Szakmaszeretetét két leányukba is átplántálta, akik szintén
a pedagógushivatást választották.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetési rendeletében a tűzifa támogatásra meghatározott összeg
már kifizetésre került, jelenleg nincs lehetőség tüzelő támogatás
megállapítására. A 2019. évben a pénzbeli juttatásokra fordítható
normatíva összege 66.077.000 Ft volt, míg ez 2020-ban 45.172.000 Ft-ra
csökkent, vagyis közel 21.000.000 Ft-tal kevesebb összegből kell
gazdálkodnia az Önkormányzatnak.
Amennyiben az Önkormányzat adóbevételei kedvezően alakulnak,
és saját forrásból tüzelőtámogatásra tudunk átcsoportosítani bizonyos
összeget, akkor tájékoztatni fogom Önöket ennek lehetőségéről.

Herczeg Zsolt
polgármester

Egész életpályája a Telekihez
kötődik, pályakezdőként 1954-ben
kezdte meg oktató-nevelő munkáját iskolánkban, és még nyugdíjasként is szívesen vállalt órákat.
Felesége – Erzsike – szintén az
intézményünkben dolgozott könyvelőként.
Hihetetlen derű és életszeretet
áradt belőle. Amikor megérkezett,
vidámsága betöltötte a tanári szobát. Nyilvánvalóvá tette, hogy a
mai órákra csodálatos feladatsorokat készített – közben huncut
módon összedörzsölte tenyerét.
Hiszen mi másra is vágyhatnának a
fiatalok, mint ezekre a remek matematika és fizika feladványokra.
Tanári asztalához vezető – 8-10
méteres - útja során hol egy piros
alma, hol egy zamatos körte vagy
egy fürt szőlő került egy-egy kolléga füzetcsomója mellé - ügyelve
arra, hogy a hetek és hónapok
során mindenki részesüljön eme
kis
figyelmességből.
Életbölcsességével rádöbbentett
bennünket arra, hogy a dolgozatjavításon kívül más szépségek is
léteznek az életben.
Gondosan vasalt köpenyének
akkurátus felvételével nyomatékot
adott annak, hogy készen áll a mai
nap pedagógiai kihívásainak teljesítésére. Hóna alá vette nagyméretű fa körzőjét és háromszög alakú
vonalzóját, majd határozott léptekkel elindult a szertár felé. Amikor
feltűnt a folyosón barna köpenyes
alakja, futótűzként terjedt az órára
várakozó diákok között: „Jön
Speci.” A tanulókhoz mindig volt
egy-egy fegyelmező, határozott, de

kedves szava. Volt diákjai évtizedek távlatából is szeretettel emlékeznek óráira, és tisztelettel gondolnak vissza szakmai tudására és
humorára.
Kapcsolatunkat és az ő életvidámságát mi sem jellemezhetné
jobban, mint hogy kialakult köztünk egy szokás: minden találkozáskor – ez akár napjában többször
is előfordulhatott – mondtunk egymásnak egy viccet. És bármilyen
hihetetlen, ezt a jó szokásunkat
éveken keresztül meg tudtunk tartani.
Optimizmusát mutatta, hogy
számára szinte csak jó idő létezett,
az ő tolmácsolásában csodálatosan
sütött a nap, lágyan lengedezett a
szél. De ő volt az igazi időjárásjelző is. Tudtuk, ha kalapban érkezett
az iskolába, akkor beköszöntött a
tél, és ha a kesztyűjét is elővette,
farkasordító hideg volt odakint.
Társadalmi megbízatásként évtizedeken át számtalan mezőtúrit
kísért utolsó útjára. És most mi
búcsúztatjuk őt. Tamáshidy Ernő
kollegánk örök nyugalomra tért.
Végleg megpihennek a számára oly
kedves Élet és Tudomány lapjai,
jegyzetei, kottái, bélyeggyűjtő csipesze, kerti szerszámai.
Ha még köztünk lenne, lehet,
hogy azt mondaná: „ami most
velem történt, az egy speciális eset,
ez egy irreverzibilis folyamat”.
Ő egy rendkívüli pedagógus volt,
mi pedig szerencsések vagyunk,
hogy kollegái lehettünk.
Köszönjük, Ernő!
Rózsa Endre
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A Vivace kamarakórus kitüntetéséről

Meglepetéssel töltött el és
nagyon örültem, amikor július
végén levelet kaptam a JászNagykun-SzolnokMegyeiKözgyűléstől.
A Vivace kamarakórus augusztus
20-a alkalmából Jász-NagykunSzolnok Megyéért Díjban részesült. Természetesen azonnal megosztottam a jó hírt a kórus tagjaival.
A díjat augusztus 14-én vettem
át a Megyeházán. A járványügyi
intézkedések miatt csak a díjazottak lehettek jelen. Úgy gondoljuk,
ez a kitüntetés méltó elismerése
mind annak, amit a Vivace
Kamarakórus közössége képvisel.
Szeretjük egymás társaságát, szeretjük a jó és értékes zeneműveket,
ezeket elénekelni, hogy olyan
sokan szeretnek ezért bennünket
városon belül és kívül egyaránt.
Szolnoktól Szegedig, Nyíregyházától
Budapestig, rengeteg helyről üzentek nekünk, mennyire örülnek
ennek az elismerésnek.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást, Mezőtúr város
vezetőségének, a Közösségi
Háznak, a Katolikus Egyháznak a

koncertjeink megrendezéséhez
nyújtott önzetlen segítséget, és
köszönjük a hangversenyeink
közönségének, hogy minden alkalommal vastapssal jutalmaznak
bennünket.
Végül, de nem utolsó sorban
köszönjük családjainknak, hogy
biztosítják a nyugodt, biztonságos
hátteret szeretett tevékenységünkhöz.
Csiderné Csizi Magdolna
kórusvezető
Szerkesztőségünk nevében szívből gratulálunk az elismeréshez,
és további sikereket kívánunk a
Kamarakórusnak!

Idézet a mindennapokra
Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés tölt el.
Mintha valaki a lelked mélyén azt mondaná:
„Igen, mindig így kellene éreznem magam.”
Harold Kushner

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Lomtalanítási tájékoztató 2020
A közszolgáltatást ellátó NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft. Mezőtúron a lomtalanítást a
2020. évben október 26. és október 30. között fogja elvégezni.
A lomhulladék elszállítása az
egyes körzetekben a kommunális
hulladék elszállításával azonos
gyűjtőnapon történik, kérjük,
hogy a lomhulladékot október
26-án hétfőn, október 27-én kedden, október 28-án szerdán, október 29-én csütörtökön és október
30-án pénteken a szokott módon,
a hulladékszállítással megegyező
napon helyezzék ki.
Azon hulladékok köre, melyet
a lomtalanítás során a lakosság
kihelyezhet az ingatlana elé:
A háztartásokban keletkezett
azon nem veszélyes hulladék,
amely a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedényekben
nem helyezhető el. Ide sorolhatók a
selejtezésből származó darabos
hulladékok, használaton kívüli dolgok, például a régi bútorok, játékok, nagyobb méretű selejt használati eszközök (pl. taliga, létra).
Ne helyezzen ki:
- Építési és bontási hulladékot
- Veszélyes hulladékot (pl. ele-

mek, akkumulátorok, fáradtolaj,
festékek, hígítók, olajos kannák,
festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a
hulladékgyűjtő udvarban (a gyógyszerek - leadhatók a patikákban),
- Kertgondozásból származó
zöldhulladékot
- Elektronikai hulladékot (pl.
TV, monitor, számítógép, elektromos konyhai eszközök, hűtők,
fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, barkácsgépek,
játékok, fénycsövek, izzók, lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő udvarban.
Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében
kérjük, hogy csak a gyűjtőnap
előtti este, vagy a gyűjtési napon
reggel 7 óráig, kulturált módon
helyezzék ki a lomhulladékokat.
További információk a közszolgáltatással kapcsolatban elérhetőek
a https://nhszszolnok.hu/ címen.
A Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52.
szám alatt lévő hulladékudvarban,
a Kétpói Regionális Hulladékkezelő
Központban elhelyezhető hulladékokkal kapcsolatban a https://
nhszketpo.hu címen tájékozódhatnak.
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Elhunyt Fejes Imre mezőtúri magyarnóta - szerző, zeneiskolai tanár utolsó gyermeke

2009-ben ismerkedtem meg a
Fejes családdal, személyesen Fejes
Árpáddal, akit ugyancsak néhány
éve veszítettünk el (nyugodjék
békében), illetve Fejes Zoltánnal,
aki idén augusztus ötödikén költözött a mennyei zenészek soraiba.
Megrázott a hír, amikor Fejes
Zoltánné Klárika felhívott, Zoli
bácsi hosszú szívbetegsége után
visszaadta lelkét teremtőjének…
Fejes Zoltán, Fejes Imre és
Bolygó Paula ötödik, legkisebb
gyermekeként látta meg a napvilágot 1940. április 22-én, Budapesten.
Születési sorrendben a Fejes család
öt gyermeke: Imre (Bimbi), Árpád,
Paula, Melinda és Zoltán, akik
közül hárman ugyancsak zenészek
lettek, Imre és Árpád oboista,

Zoltán pedig klarinétos, illetve
Paula énekelt egy ideig fiatal korában. A kolozsvári gyermekévek
után Zoli bátyám a családdal
Miskolcra költözött, ahol élete
végéig élt. A zeneművészeti szakközépiskola elvégzése után különböző vendéglátóhelyeken zenélt
Miskolcon és a környékbeli településeken. 1976-tól a Miskolci
Nemzeti Színház zenekarának klarinétosa lett, majd ezzel párhuzamosan 1982-től a kazincbarcikai
Kodály Zoltán Zeneiskola zenetanára, klarinéttanára lett, tulajdonképpen élete végéig. Bár 1993-ban
szívbetegsége miatt az orvosok
eltiltották a klarinétozástól, a klarinétoktatói pályát soha nem adta
fel.
1962-ben kötött házasságot
Zsíros Erzsébet Klárával. 58 évnyi
boldog házasságukból egy leánygyermekük született, Csilla. Zoli
bácsi mindig jókedélyű, jószívű,
mosolygós, családcentrikus ember
volt, mindig nagy szeretettel és
tisztelettel beszélt nekem a családjáról és nagyon büszke volt egyetlen unokájára, Enikőre.
2010. augusztus 20-án Árpád
testvérével együtt részt vettek
Mezőtúron a Kiss János úti Óvodai,
édesapjuk, Fejes Imre emlékére
készült emléktábla avatáson is,

mely táblát dr. Krizsán Józsefné
Piroska és Herczeg Zsolt polgármester úr kezdeményezésére

„Szív nélkül nem megy ez! De te
ezt tudod, drága testvérkém…”
Fejes Zoltántól szűk családi kör-

készített el barátunk, Takács Győző
képzőművész, keramikus.
2011 és 2019 között az általam
rendezett nyolc Fejes Imre emlékére tartott magyarnóta est állandó
díszvendégei voltak Árpáddal
együtt, ezen kívül Zoli bátyám
több vidéki fellépésemre is elkísért,
ahol büszkén énekelhettem előtte
édesapja, Fejes Imre nótáit. Büszke
vagyok rá, hogy engem testvéreként szeretett, ezt többször is
elmondta ezeken az estéken.
Szinte mindenben megegyezett a
véleményünk,
zenében,
előadóművészetben, magyar nótában… Nekem mindig így mondta:

(a képen balról jobbra: Nógrádi Tóth
István, Berczeli Endre, Petróczki Csaba,
dr. Veiczi Irma, Debreczeni János, Fejes
Árpád, Batta Attila Viktor, és Fejes
Zoltán)

ben vettek végső búcsút 2020.
augusztus 26-án…Fejes Zoltán 80
éves volt.
Nyugodj békében Zoli bátyám,
megőrizzük emléked, mosolygós
arcodat, s mi mezőtúri nótakedvelők továbbvisszük és továbbadjuk
az utókornak édesapád páratlan
hagyatékát.
Petróczki Csaba

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

Járvány után
Sokunkban felmerülhet a kérdés: merre tovább? Véget ér-e egyáltalán a járvány, vagy jön a második hullám? És akár jön, akár nem,
hogyan vonjuk meg magunkban az
első hullám mérlegét? Mit jelentett
számunkra a halálhírek hallgatása
hónapokon keresztül? Mit jelentett
munkánk elvesztése vagy vállalkozásunk csődje? Ha mi magunk nem
is szenvedtünk el ilyen veszteségeket, milyen abban a tudatban élni,
hogy másokkal mindezek megtörténtek? Méghozzá elég sok emberrel, viszonylag rövid idő alatt?
Több a kérdés, mint a válasz,
mindazonáltal talán adhatok
néhány tanácsot, amelyek általában be szoktak válni, ha valaki
olyan rendkívüli helyzetbe kerül,
aminek a feldolgozása nehezére
esik.

1. Merjük megélni saját érzéseinket! Nevezzük meg őket, esetleg
csak önmagunknak: “Szomorú
vagyok, mert elvesztettem a munkámat.” “Dühös vagyok a főnökömre, hogy éppen engem bocsátott el.” “Ez az egész helyzet lehangol, nem találom magam.”
2. Beszéljünk az érzéseinkről!
Keressünk valakit, aki nyitott erre,
és osszuk meg vele, hogyan érzünk
a helyzettel kapcsolatban!
3. Tűzzünk ki célokat! Például:
állást találni, vagy talán csak egy
jót nevetni újra.
4. Kis lépésekben törekedjünk
elérni a céljainkat! Talán nehezen
tudjuk elképzelni, hogyan fogunk
állást találni, azt viszont megtehetjük, hogy minden nap pár percet
szánunk munkakeresésre az
interneten, vagy barátoktól érdek-

lődünk. Az őszinte nevetés is tűnhet lehetetlennek, viszont minden
nap találhatunk valamit, aminek
legalább egy kicsit tudunk örülni.
Minden kis lépéssel közelebb kerülünk célunk eléréséhez, és kön�nyen megtörténhet, hogy szinte
“észre sem vesszük”, és máris dolgozunk új munkahelyünkön, vagy
egy jót nevetünk.
Összefoglalva tehát: törődjünk
érzelmeinkkel és minden nap
tegyünk valamit azért, hogy a helyzetünk jobb legyen. Ha ennek ellenére úgy érezzük, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, kérjük szakember segítségét!
Plánka Zsuzsa
Okleveles pszichológus

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

Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának „TOP-5.2.1-15JN1-2016-0000 Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás
elősegítésére” című nyertes pályázatán belül 2020. szeptember
12-én a Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Egészségnapot szervezett. Egy
rendelet hatására az eseményt a
csütörtöki napon át kellett szerveznünk Mezőtúr Szabadság terére, hiszen az Újvárosi Általános
Iskolába külsős személy nem léphet be. Így a mosdó használatot,
valamint a fellépő öltözőt nem tudtuk volna biztosítani.
Az átszervezés ellenére is volt

ságára hívja fel a figyelmet.
Körmöndi Anditól hasznos tudásra
tehettek szert a gyermekek és felnőttek egyaránt. Ezekkel az ismeretekkel a mindennapi életben előforduló rosszullétekben nyújthatunk segítséget.
Csányiné Rácz Erikával a résztvevők közösen melegítettek be a
futóverseny előtt. A versenyre óvodáskortól egészen középiskolás
korig volt érdeklődő, minden induló éremmel és ajándékkal tért
haza.
Míg az oklevelek megírásra
kerültek Vad Károlyné dietetikai
előadást tartott a résztvevők körében, az Egészségfejlesztési Iroda

szép számmal érdeklődő. A lakosság körében fontos az egészségügyi prevenció a betegségek kialakulásának megakadályozásában.
Ennek jegyében az egészségnapon
szűrések, tanácsadások várták az
érdeklődőket.
Az eseményen részt vett Szűcs
Dániel Mezőtúr város alpolgármestere is.
A megnyitó köszöntőt követően
Molnár Orsi interaktív gyermekműsora kezdődött meg, ahol nem
csak a legkisebbek voltak részesei
a műsornak, hanem a szülők is
aktívan táncoltak, énekeltek a gyerekekkel.
A műsor alatt már készültek a
különböző gyümölcssaláták és
szörpök, melyeket a résztvevők
térítésmentesen fogyaszthattak el.
Molnár Orsi műsora után elindult
Körmöndi Andival a Hősképző a
Magyar Vöröskereszt programja,
amely az elsősegélynyújtás fontos-

pedig vérnyomást és vércukorszintet ellenőrzött, szükség esetén
további vizsgálatokat javasoltak.
A gyermekeket sok program
mellett a Mosolyudvar népijátszóház
is várta, ahol különböző fajátékok,
fejtörők, ördöglakatok szórakoztatták őket.
Az összetett programról mindenki elégedetten, jókedvűen távozott.
A
szervező
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
köszöni a részvételt és köszönjük
segítőink munkáját.
Bodor Márti

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Másfél millió lépés Magyarországon

“Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás.” Márai Sándor
Szeptemberi utunk az Ablánci
Malomcsárdától kezdődött, melynek romos épülete meseszerűen
hat a vándorra. Az út mellett 3
hatalmas fa van: ezeket Sisi királyné tiszteletére ültette az ablánci
emlékhely molnára 1900-ban.

Kalapos-kút, Kissitkei fogolytábor

Valamikor vízimalom is volt e
helyen és finoman átsütött vadhúsokat jó borokat kínáltak a betérő
vendégeknek. Szeleste felé vettük
az irányt és szűk ösvényen, rövid
emelkedő után az Acsádi-erdőbe
érkeztünk, majd a Góri-erdőn
haladtunk keresztül. A természet
körülölelt bennünket. Szelestére a
Középső-dombról ereszkedünk le.
A községet már 1247-ben említik az
okiratok. Ezen a régi településen
150 éves Festetich-kastély és egy
hatalmas arborétum található,
melyet gróf Festetics Andor alapí-

tott és Baich Mihály bővített. Az
Anita Presszónál pecsételtünk,
rövid pihenőt tartottunk és indultunk is tovább vidáman. Sajnos
ezen a szakaszon több helyen kellett aszfaltúton haladni, ami nem
esett jól a lábunknak. A szántóföld
mellett őzeket láttunk. A Lőrincierdőn haladtunk keresztül Bögöt
irányába. Mint az ásatásokból kiderült, ezen a településen római hadiút vezetett keresztül. Már nagyon
fáradt volt a csapat, de megegyeztünk abban, hogy Csényéig még
kitartunk, így 25km-t tettünk meg
ezen a napon. Sárvári szállásunkon
fáradtan hajtottuk fejünket álomra.
A túrázó korán ébred, így a
napunkat a reggeli órákban
Csényén kezdtük. Kipihenten
haladtunk el a Csénye külterületén
épült nagyon szép kertesházak mellett, és vettük célba Csényeújmajort.
A Mária-kápolnánál találtuk a
bélyegzőt, míg pihentünk, a hatalmas majorságot szemléltük szemben. Kissé romos épületek valamikori gazdagságról tanúskodtak. A
Gyöngyös-patak mellett folytattuk
túránkat, míg Sárvárra nem érkeztünk. A települést mindenki ismeri
az alábbi reklámból: „Köszöntünk
téged Sárvár, sárvári termál kristály.” Az 1961-es kőolajfúrásoknak
köszönhetően a település élete
jelentősen fellendült, hiszen a termálvíz azóta számtalan üdülőt,
nyaralóvendéget vonz bármelyik

évszakban. De a település története
régebbi még az ősi időkre nyúlik
vissza, hiszen már a bronzkorban
földvárat emeltek a településen,
amelyre később várat építettek, ezt
a Nádasdy család bővítette reneszánsz várkastéllyá. A vár mellett
pecsételtünk és lassan elindultunk
a városból kivezető aszfalt úton.
Áthaladunk a Rába hídján, a folyó
csendesen haladt a medrében. A
Haraszti-erdőn keresztül haladva
rengeteg vadat láttunk, őzeket,
szarvasokat. Az erdő szélén pedig
II.világháborús lövészárkokra bukkantunk. A Zsuzsanna-vonal néven
szereplő terület az ÉNy-Dunántúlon
kiépített ellenállási öv a bécsi hadászati irány egyik lezárása, melyet
főleg munkaszolgálatosok építettek
ki. Lassan elindultunk, közben arra
gondoltam vajon hány ember vesztett el itt is az életét. Felkerestük a
közelben lévő Kissitkei fogolytábor

Nádasdy-vár, Sárvár

emlékhelyét, mely árnyas fák
alatt
található a Kalapos-kútnál. Rövid
pihenőt tartva nekiindultunk az
utolsó szakasznak, fogyott az
erőnk, ilyenkor mindig valami szép
történik. Felértünk a sitkei Kálváriadomb tetejére és csodálatos látvány
tárult elénk, a távolban a Kissomlyó
és a Bakony vonulatai tűntek fel. A
Hercseg-hegyet megkerülve alginit
bánya mellett mentünk el, jelenleg
a Kárpát-medencében egyedül itt
folyik kitermelés. Gércére érkezvén
a Polgármesteri Hivatalnál pecsételtünk és fáradtan, de élményekben
gazdagon 22 km-t magunk mögött
tudva indultunk haza.
Hegyi Ildikó

2020. szeptember 25.
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Bolondos akadályverseny 2020.

Nagy sikerrel zárult a szeptember 19-én szombaton megrendezésre kerülő Éjszakai Bolondos
Akadályverseny. A megmérettetésen szinte minden korosztályból
képviseltették magukat a versenyzők. 16 csapat, azaz összesen 64
versenyző lepte el Mezőtúr utcáit.
A feladatok között volt alkohollal
való gargalizálás, kockacukor keresés egy csapattag testén…bekötött
szemmel….nos, ez azért nem hétköznapi emberi tevékenység. Az
este végére a versenyzők saját színpadi produkcióval is készültek,
amely igencsak felfokozta a hangu-

latot az eredményhirdetésre.
Lássuk a végeredményt Pete
Gergely főszervező leírásában:
1. XXX – 97p
2. Búcsú legények – 84 p
3. Alberték – 78 p
4. Sasok – 76 p
5. Mezőtúrha – 74 p
6. Guattro Formaggi – 73 p
7. Afteresek – 71 p
7. Túri Zsiványok – 71 p
8. FaPoFa – 69p
8. TotalCar-osok – 69 p
9. Team of Heroes – 68 p
10. Manson – 63 p

10. A Dajkák és Norbertó - 63 p
11. Gizik – 53 p
12. Vén Rókák – 51 p
13. Fakanálforgatók – 44 p
Amint láthatjuk, több helyezésnél alakult ki holtverseny. Egyéni
leggyorsabb és egyben legszerencsésebb versenyzőnk: Berecz
Gyula a XXX csapatból.
A
legnagyobb
állatot
a
Mezőtúrha csapata hozta be
nekünk: egy lovat, 182 cm-es marmagassággal.
Az idő rövidsége miatt egy ajándékot a helyszínen nem sikerült
átadni, ez a Túri Zsiványok csapaté
„A legsportszerűbb játékért” - Egy
ózonos gépjármű fertőtlenítés a
Döme Car felajánlásából.
És legvégül szeretném megköszönni az összes támogatónak
(Mezőtúr Város Önkormányzata,
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú
Nonprofit
Kft.,
Mezőtúri
Ingatlankezelő
és
Intézményellátó Kft., Mezőtúri
Városi Televízió, Pont média,
Metzker Krisztina, I love re-Cup,
Plastik Reproduct Kft., Zöldülj
Mezőtúr, Erőd Klub, Silver Fitness,
Non-Stop Delikátesz, Túri Kamra,

Buona Sera étterem, Nemzeti
Szálloda, Hercegasszony Birtok,
Szőlőfürt vendéglő, Döme Car,
Príma Nyomda, Ferrocor Kft) állomásfőnöknek, és mindenkinek, aki
dolgozott, vagy versenyzett.
Szerintem egy példátlan összefogásnak lehettünk tanúi minden
részről!
Szeretnénk gratulálni még egyszer mindenkinek!

10

mezőtúr és vidéke
CIRCUS MASSIMO
by
Donert Family

2020. szeptember 25.

Mezőtúri Horgász Egyesület, Pontyfogó Kupa
2020.09.10.-11.-12.-13.
Harcsás
1.hely: Balaskó László, Blaha József 60,54kg.
2.hely: Juhász István, Szűcs Tamás 49,32kg.
3.hely: Kálnai Károly, Patkós János 34,13kg.
4.hely: Gulyás Sándor, Gulyás Bence 25,73kg.
5.hely: Balog Lajos, Rácz Ferenc 20,78kg.
6.hely: Patkós József, Fejes István 17,91kg.
7.hely: Farkas Sándor, Szabó József 15,31kg.
8.hely: Stiebi József, Sándor András 14,34kg.
9.hely: Dorogi Ferenc, Papp László 12,62kg.
10.hely: Cseh Tamás, Gómány István 11,38kg.
11.hely: Kézsmárki Attila, Pap István 7,73kg.
12.hely: Hajdú Róbert Pinki, Murányi Bálint 7,72kg.
13.hely: Nóbik Richard, Szűcs Krisztián 6,59kg.
14.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos 4,57kg.
15.hely: Rácz Imre, Varga Antal 3,94kg.
16.hely: Csató Gulliver Gábor, Láposi Zoltán 3,84kg.
17.hely: Hummer Antal, Csipes József 2,05kg.
18.hely: Ványai Zoltán, Bíró Sándor 1,96kg.
19.hely: Kovács István ,Molnár István 1,86kg.
20.hely: Dóra Lajosné, Krecskó László 1,82kg.
Novák Gábor, Bereczki Csaba
Bánfi Béla, Rákóczi Péter
Patkós Imre Tejföl, Jung János
Kiss Erik, Mézes Emil
Össz fogás: 304,14kg.
Össz induló: 48fő.
Ponty: 83db. Legnagyobb: 12,69kg, Fejes István.
Amúr: 7db. Legnagyobb: 10,84kg, Sándor András.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki Horgász és
Kisállateledel Bolt, Papp László, Ványai Zoltán, PONT TV, Mezőtúri
Városi Tv, Pont Rádió, Pinki, Mezőtúr és Vidéke. Köszönjük a finom
vacsorát: Blaha József.

Táncoló betűk
Lágy táncot lejtenek a Betűk,
Tangózva összesimulnak, szétválnak,
Fehér papíron ölelkezve
Szavakat formálnak, neveket írnak.
A Betűket én irányítom,
Nevedet arany tollal írom,
De olvasni csak én tudom,
Mert a szót szívembe zárom.
Ez a szó az örök szerelem,
És a széllel üzenem,
Neved csak betűkből áll,
Én a szívedet, lelkedet szeretem.

Dr. Keresztes Károly
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Frissült a szén-monoxid-érzékelők listája

Új termékek kerültek fel a pozitív listára: egy szén-monoxid-érzékelő a „nem megfelelő” kategóriából átkerült a megfelelő berendezések közé, emellett a szakemberek még négy terméket ítéltek meg
úgy, hogy biztonságosan figyelmeztetheti a háziakat a mérgező
gáz jelenlétére.
A szén-monoxid-mérgezés az
egyik leggyakoribb háztartási baleset, a probléma hátterében legtöbbször a helytelenül használt
tüzelőberendezés, kémény, kályha, kandalló, gázsütő, gázszárító,
gázkazán, gáz vízmelegítő áll,
emellett a baj forrása a szabálytalan kivitelezés, az időszakos ellenőrzés és karbantartás elmulasztása, vagy a szellőző elemek lezárása
volt. A hibás készülékek működése miatti tökéletlen égés során
mérgező gáz szabadul fel, amely
azért különösen veszélyes, mert
színtelen, szagtalan, a levegőnél
alig könnyebb, nem irritáló,
ugyanakkor
megakadályozza,
hogy a vér megfelelő mennyiségű
oxigént szállítson, ezért másodpercek alatt eszméletvesztést okozhat. Idén eddig 595 szén-monoxi-

dos esethez riasztották a tűzoltókat, az érintett ingatlanok 80 százalékában volt érzékelő. Az esetek
során összesen 6 ember vesztette
életét, 183-an sérültek meg.
A katasztrófavédelem évek óta
kampányol azért, hogy minél több
otthonba kerüljön szén-monoxidérzékelő. Ezekkel a viszonylag kis
befektetéssel beszerezhető berendezésekkel – elenyésző fenntartási
költségek mellett – öt-hét évre biztonságosabbá tehetőek a lakások.
Ennyi idő elteltével azonban le kell
az eszközöket cserélni. A szakemberek rendre arra is felhívják a
figyelmet, hogy nem mindegyik
készülék alkalmas arra, amire hirdetik, ezért időről-időre megvizsgáltatják a szén-monoxid-érzékelőket, az így szerzett tapasztalatokat pedig a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
közzéteszi honlapján. Legutóbb
szeptember tizennyolcadikán frissültek a listák, ennek alapján az
úgynevezett pozitív lista, vagyis a
megbízhatóan működő berendezések felsorolása huszonkilenc, a
nem megfelelő készülékeké harminckét eszközt tartalmaz.
A hazánkban használható szénmonoxid-érzékelők elektrokémiai
elven működnek: egy, a szénmonoxidot elnyelni képes vegyi
anyag – a szén-monoxid megkötött
mennyiségétől függően – megváltoztatja fizikai jellemzőit, amelyet
elektronikusan mérve a készülék
veszély esetén fény- és hangjelzéssel riaszt.

Tisztelt Lakók!
A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából cégünk a metALCOM Zrt. végzi
Mezőtúr belterületén a tervezett optikai hálózat építését.
Az engedélyezett alépítményes nyomvonal az Önök ingatlana
közelében, közterületen fog megvalósulni lehetséges, hogy kapubeálló
és járda bontással.
A kivitelezési munkák 2020. szeptemberétől kezdődnek és
2020. decemberéig tartanak.
Várhatóan 1 hétig fog tartani az Önöket is érintő munkavégzés.
Köszönjük a megértésüket.

(forrás: www.katasztrofavedelem.hu)

További kérdés esetén keressék bizalommal
Fekete Emil Projektmenedzsert a
+36 20 569 84 54 / emil.fekete@metalcomzrt.eu

Tisztelt Lakók!
A Magyar Telekom Nyrt. megbízásából cégünk a metALCOM Zrt. végzi
Mezőtúr belterületén a tervezett optikai hálózat építését.
Az új alépítmény építési munkái miatt a gyalogos forgalom minimális
korlátozására lehet számítani a
Rákóczi utca, Kossuth tér, Szabadság tér, Kossuth utcában
2020. szeptemberétől - decemberéig
reggel 8:00 és du. 16:00 között.
Köszönjük a megértésüket.
További kérdés esetén keressék bizalommal
Fekete Emil Projektmenedzsert a
+36 20 569 84 54 / emil.fekete@metalcomzrt.eu

2020. szeptember 25.

mezőtúr és vidéke

Kedves Olvasók!
Tekintettel arra, hogy a Mezőtúri Kórház- és Rendelőintézetben
határozatlan időre látogatási tilalmat rendeltek el, így felhívjuk
figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a babák képének
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésére, ha lehetőségeikhez
mérten eljuttatják nekünk a családba érkező pici fotóját névvel, és az
anyuka nevével ellátva a Facebookon a Mezőtúr és Vidékének, vagy
az ujsag@mkskft.hu e-mail címre.

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Szeptember 25-Október 01-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Október 03-04-én:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

Október 02-08-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

ELHUNYTAK
Gáll Lajosné Oláh Mária élt 79 évet
Nagy Árpád élt 62 évet
Tamáshidy Ernő élt 90 évet
UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

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.

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

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. 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: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Bárdos Zsigmondné Sipos Aranka élt 86 évet
Simon Lajosné Polgár Róza élt 67 évet
Szonda Margit élt 54 évet
Németh Ferencné Balog Franciska élt 86 évet
Domján Sándorné Horváth Margit élt 86 évet
Kozák Jánosné Zolnai Margit élt 80 évet
Jusztin Mihályné Kabai Eszter élt 85 évet
Lévai Antal élt 76 évet
Gombás Sándor élt 77 évet
Dr. Fodor Sándor élt 73 évet
Hraskó Mihály élt 73 évet
Soucz Károly élt 68 évet
prof. Tóth Béla, címzetes kanonok élt 92 évet

Nyugodjanak békében.

Lapzárta: 2020. szeptember 30. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

