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 Buona BBQ Fest Mezőtúron 5. old. 

 Októberi szüreti bál                                                             5. old.

 Városi díjak, kitüntetések 3. old.

 Halloween Party a Közösségi Házban                                      11. old. 

 Napelempályázat magánszemélyeknek                                    9. old.

 I. Kutyafesztivál                                                                           7. old.

Elindult az idősek napközi otthonának építése

Önkormányzatunk 166 millió 
forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el a projekt megvalósítá-
sára, melynek köszönhetően a Fóti 
utca 168. szám alatt (a volt tüdő-
gondozó helyén) épülhet meg egy 
újabb, az idősek napközi ellátását 
segítő létesítmény. A beruházás 
következtében modern, a mai kor 
igényeinek megfelelő épületben 
tudjuk majd biztosítani 30 idős, 
illetve rászoruló mezőtúri polgár 
nappali ellátását. A teljes egészé-
ben akadálymentes ingatlan kiala-

kítása mellett megvalósul a zöld 
terület megőrzése és rendezése, 
valamint az épület berendezései-
nek a beszerzése is. A napközi 
étkeztetés biztosításához egy mele-
gítő konyhát kap az épület, vala-

mint a magas színvonalú ellátás 
érdekében egy mikrobusz szolgál-
ja majd a gondozottak kényelmét. 

A kivitelező arról tájékoztatott, 
hogy kedvező időjárás esetén még 
az idei évben megépülhet a falazat 
és a tetőszerkezet is.

A pályázati forráson felül továb-
bi 53,6 millió forint önkormány-
zati önerőt biztosítunk a projekt 
sikeres megvalósításához. 

A szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztésére az 
előző években is nagy hangsúlyt 

fektettünk, melyre jó példa az idei 
esztendőben átadott Makk József 
utcában található Idősek Napközi 
Otthona. 

Herczeg Zsolt 
Fotó: Jenei József

Idősbarát Önkormányzat díjat vehetett át 

Herczeg Zsolt polgármester

Az Idősbarát Önkormányzat 
Díjra 2004 óta azok az önkormány-
zatok pályázhatnak, amelyek töb-
bet tesznek annál az idős embere-
kért, ami a törvényben előírt kötele-
ző feladatuk, s ezzel példát mutat-
nak más önkormányzatoknak és a 
közösségnek egyaránt. 

2021-ben több, mint 40 érvényes 
pályázat közül 12 önkormányzat 
nyerte el a megtisztelő kitüntetést. 

Három Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei „Idősbarát Önkormányzat” 
díjat követően, így ezúttal országo-
san is elismerték az idősekért vég-
zett áldozatos munkáját a Mezőtúri 
Önkormányzatnak, hiszen kiemelt 
figyelem és támogatás irányul 
Mezőtúron a nyugdíjas közösség 
felé. Ha 2021-et tekintjük, a jár-
ványhelyzet ideje alatt többek 
között – példaértékű közösségi 
összefogásnak köszönhetően – 

maszkvarrással igyekeztek hozzájá-
rulni az idős mezőtúriak védelmé-
hez is. A Közösségi Ház munkatár-
sai több ezer maszkot, és 450 db (a 
Gál Ferenc Főiskola által biztosí-
tott) tisztasági csomagot vittek ház-
hoz. 

2021. október 20- i ünnepségen 
Pogácsás Tibor a belügyminisztéri-
um önkormányzati államtitkára és 
Zsigó Róbert családokért felelős 

parlamenti államtitkár adták át a 
Novák Katalin tárca nélküli minisz-
ter és Pintér Sándor belügyminisz-
ter aláírásával ellátott díszoklevelet 
Herczeg Zsolt polgármester részé-
re. Herczeg Zsolt polgármester 
elmondta: „Továbbra is azon dolgo-
zunk, hogy az időskorú mezőtúriak 
is jól érezzék magukat városunk-
ban.”

Kakuk Móni
Fotó: Soki Tamás
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A szabadság magvetői

2021. október 22-én irodalmi est 
és könyvbemutató került megren-
dezésre Mezőtúron, a Közösségi 
Házban 1956. október 23. emléké-
re, melyet Szíki Károly, Arany 
Érdemkeresztes színművész, Nem-
zetőr ezredes tartott. 

„Át kell vizsgálnunk a múltun-

kat, és meg kell találnunk a belső 
hangjait és erőforrásait. Mert 
nekünk a múltunkban van az 
erőnk. A múlt közös élmény, mely 
az egymásra épülő történetek 
összessége. Semmi nem veszett el 
véglegesen. 1956 tükörcserepeit is 
ezért hordjuk most egybe, hogy 
összeálljon újra bennünk, s progra-
mot formázzunk belőle”- írja Szíki 
Károly. 

Az irodalmi est folyamán Bacsó 
Ernő tábornagy is tiszteletét fejez-
te ki a hősök emléke előtt és méltat-

ta Szíki Károly történetmentéseit, 
a magyar nemzetért folytatott mun-
káját. Ebben az esetben is kitűnik: a 
színművészek a kultúra követei. 
Erőfeszítéseket tesznek nap, nap 
után a színpadon kívül is a szép 
magyar beszédért, a magas kultúrá-
ért, a közösségi szemlélet fennma-

radásáért. Az est folyamán kiállítás-
ra kerültek a színpadon korabeli 
tárgyak: rádió, kalasnyikov, 
magyar zászló. A Tiszaföldvárról 
származó Szíki Károly elmondta, 
előző napon volt, október 21-én „A 
szabadság magvetői” című 23. 
könyvének első bemutatója Mező-
kövesden. A kötet 65 interjúból 
álló könyv, amely Mezőkövesd és 
térségének 1956-os forradalmát és 
az azt megelőző Fehér partizánok 
lázadását eleveníti fel.

Kakuk Móni

Sportágak bemutatása a Városi Sportcentrumban

2021. október 21-én a FICSAK 
Mezőtúr Alapítvány a Városi 
Sportcentrumban közel 1000 gyer-
meket mozgatott át a „Sportoljunk 
együtt egészségünkért” projekt 
keretében, melyhez a TOP-7.1.1-16-
H-ESZA-2020-01533 projekt azo-
nosítószámon elnyert sikeres pályá-
zat forrása nyújtott anyagi hátteret. 

A projekt célja a helyi sportágak 
bemutatása, népszerűsítése és 
ezek mellett az egészséges élet-
módra nevelés volt. Ez egy remek 
alkalomnak bizonyult arra, hogy a 
gyerekek a városban működő sport-
ágakat kipróbálhassák és az élmé-
nyek hatására a jövőben kedvet 
kaphassanak az aktív sportolásra. 
A programon mezőtúri nagycsopor-

tos óvodások és általános iskolá-
sok vettek részt, akik a magas lét-
szám miatt négy turnusban érkez-
tek. A nap kezdetén az első mintegy 
200 résztvevő gyermeknek és kísé-
rőiknek Pozderka-Korcsok Anita, 
az FICSAK (Fiatal Családosok 
Klubja) Mezőtúr Alapítvány elnö-
ke mondott köszöntőt, majd Kis 
Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó, 
az Invictus Úszó és Vízilabda SC 
szakmai igazgatója tartott inspiráló 
előadást. Csordásné Fejes Renáta 
reggeli vidám zumbával mozgatta 
meg a látogatókat. Ezután kedv sze-
rint kipróbálhatóak voltak a helyi 
sportágak, úgy, mint labdarúgás, 
kézilabda, úszás-vízilabda, atléti-
ka, ökölvívás, asztalitenisz, te-

nisz, Kung Fu, Thai Box, Judo 
és a bemelegítésre egy trambulin is 
rendelkezésre állt. Minden gyer-
mek kapott belépéskor egy ásvány-
vizet és egy ajándék tornazsákot, 
megtöltve az információs anyaggal, 
ami részletezte a bemutatkozó 
sportágak neveit, elérhetőségeit. 

A nap folytatásában a második 
turnus részvevőit köszöntötte 
Szűcs Dániel, Mezőtúr város alpol-
gármestere, a MAFC férfi kézilab-
da szakosztály elnöke. Ezt követő-
en figyelemfelkeltő és impulzív 
előadást tartott a Mezőtúrról szár-
mazó Tokács Anikó testnevelő 
tanár, kézilabda edző, majd a balett 
és társastánc tanszak bemutatója 
kápráztatta el az óvodásokat és kis-
iskolásokat.

Délben Herczeg Zsolt, Mezőtúr 
város polgármestere, a Mezőtúri 
AFC Spartacus Sportegyesület 

elnöke köszöntötte a harmadik cso-
port tagjait. Farkas József, a szin-
tén mezőtúri születésű sikeres 
ökölvívó szakedző, UTE edzője tar-
tott motiváló beszédet a város 
főként 7-8. osztályos tanulóinak. A 
Mátrix Fitness SE bemutatója után 
szintén kipróbálhatóak voltak a 
sportágak. 

A negyedik turnusprogramja 
Barta Gyula, a Városi Sport-
centrum vezetőjének köszöntőjé-
vel, a mezőtúri sportélet elméleti 
bemutatásával kezdődött, majd a 
mezőtúri születésű, több mint 40 
éve a futball területén tevékenyke-
dő Nagy Mihály labdarúgó szak-
edző, utánpótlás - nevelő szakem-
ber ösztönző előadása következett. 
A Dalma Dance Klub szemet gyö-
nyörködtető táncosainak műsora 
után ismét bemutatkoztak a mező-
túri sportágak, több helyszínen: a 
csarnokban, a műfüves pályán, az 
atlétikai pályán, és a 2021- ben fel-
újított teniszpályán.

Fantasztikus volt látni az egész 
nap folyamán boldog, mosolygós, 
aktív gyermekeket, akik érzékelhe-
tően nagyon jól érezték magukat a 
rendezvényen. 

Kakuk Móni

Halottak napja alkalmából a képviselő-testület tagjai egy-

egy szál virággal emlékeztek meg az I. és a II. világháború-

ban elhunyt mezőtúri áldozatokról. Fotó: Jenei József.
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65 éve történt- Emlékezés 1956. október 23-ra

Az városi október 23-i megemlé-
kezésre az 1956-os emlékműnél, a 
Kossuth Lajos téren, a Városháza 

előtt került sor. Előtte ünnepi 
istentiszteleten igét hirdetett 
Mihalina László lelkészelnök a 

Belvárosi Református Nagy-
templomban és misét mutatott be 
Ondavay Tibor pápai prelátus a 
Római Katolikus Templomban. 

A városháza előtt sokan koszo-
rúkkal, virággal gyülekeztek. 
Emlékező beszédet mondott Tőkés 
László püspök, az Erdélyi Magyar 
Tanács elnöke (lásd a képen).  
Tőkés László elmondta, a reformá-
ció kis Debrecennek is nevezett 
fellegvárában büszkeséggel idézte 
föl a 65 évvel előttünk járó hősök 
példáját és szellemét. 

Beszédében felelevenítette 1989. 
sorsfordító karácsonyát. 1956 nél-

kül 1989 elképzelhetetlen lett 
volna- állapította meg. Balázs 
Csongor és Veselényi Orsolya, a 
békéscsabai Jókai Színház művé-
szei dallal és verssel szőtték át még 
több érzelemmel a hősök tiszteleté-
re rendezett városi eseményt. Végül 
az emlékezés koszorúinak, virágai-
nak elhelyezésével, fejhajtással 
mindenki leróhatta megbecsülését 
a bátor hősök előtt. A díszőrséget a 
68-as Horgos Dezső területvédel-
mi zászlóalj katonái biztosították.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Az 1956. október 23-i városi 
megemlékezés után a Város-
háza dísztermében a Mezőtúr 
Város Önkormányzata által 
odaítélt díjak, kitüntetések 
átadására került sor, melyek-
ről előzetesen szeptember 
30-i ülésén a képviselő-testü-
let határozattal döntött. A 
díjakat Herczeg Zsolt, Mező-
túr város polgármestere adta 
át a kitüntetetteknek. 

Búsi Lajos részére Mezőtúr 
Város képviselő-testülete „Mezőtúr 
Város Díszpolgára” díjat adomá-
nyozott. 1984-ben munkássága elis-
meréseként elnyerte a Népművészet 
Mestere címet. A túri és gömöri 
népi cserépedény-készítés hagyo-
mányait hazánkban az egyik leg-
magasabb szinten vitte tovább, 
illetve újította meg. Munkássága a 
kortárs magyar népi iparművé-
szet kiemelkedő eredménye. 2017. 
óta a Magyar Művészeti Akadémia 
Köztestületének Tagja. 

Posztumusz „Mezőtúr Vár-

osért” díjjal tüntette ki dr. Hock 
Ernőt Mezőtúr Város Képviselő-
testülete munkássága elismeréséül, 
melyet özvegye, dr. Hockné Jász 
Annamária vett át. 1983. szeptem-
ber 01-től tűzoltóparancsnok be-
osztást töltötte be szolgálati nyug-
díjba vonulásáig, 2001. november 
30-ig. Vezette a Nemzeti Szállodát, 
majd 2009. május 28-tól 2013. dec-
ember 31-ig a Mezőtúri Intéz-

ményellátó és Ingatlankezelő 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatójaként úttö-
rő szerepet vállalt az új intézményi 
struktúra kialakításában és a város 
üzemeltetésében. 2016. szeptember 
01-től haláláig, 2021. április 05-ig, a 
Mezőtúri Református Kollégium, 
Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda rendé-
szeti és közszolgálati ágazati okta-
tásában vállalt szerepet óraadó 
tanárként. Mezőtúr Város 
Képviselő-testülete „Mezőtúr 
Városért” díjat adományozott Gál 
Sándorné részére. Férjével együtt a 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Közgazdasági Szak-középiskola és 
Kollégiumban kezdtek tanítani. Hat 
év után a GATE Mezőgazdasági 
Főiskola Karán (Mezőtúron) kez-
dett el dolgozni. Gál Sándorné 
mögött négy évtizedes sikeres 
pedagógiai pálya áll. 

„Mezőtúr Város Szolgálatáért” 
díjat adományozott Guba Béla 
Ferencné részére. A tanári pályáját 
a Mezőtúri Zeneiskolában már 
akkor elkezdte, amikor még III. 
évfolyamos  végzős hallgató volt a 
Főiskolán. Növendékeivel rendsze-
resen részt vett és mindig előkelő 
helyezést ért el kiemelt versenye-
ken. Guba Béláné Mezőtúr város, 
valamint a Zeneiskola történetében 
egyedülállóan 73 évesen még aktív, 
hangszeres játékával szolgálja a 
várost és annak zeneszerető közön-
ségét.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Az Év Mezőtúri Vál-
lalkozója” díjat adományozott a 
Derby- Túr Kft. részére. A Derby-
Túr-t 1997-ben alapította Kovács 
József Mihály és Takács Gábor. 
Napjainkban – 24 évvel később – a 
cég a jelenlegi 1200 négyzetméteres 
telephelyéről egy közel 1 hektáros 

területre költözik és mindeközben 
27, főként mezőtúri család megél-
hetését biztosítja. 

Mezőtúr Város Képviselő-tes-
tülete „Mezőtúr Sportjáért” díjat 
adományozott a Túri Szabadidős 
Sportegyesület részére, amit 1977. 
évben alapítottak. Az évek során itt 
sokan versenyszerűen sportoltak, 
országos bajnokok is kerültek ki az 
edzőterem falai közül.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr Kultúrájáért” 
díjat adományozott a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klub részére. A Klub 2019. óta 
működik ezzel az elnevezéssel, 
Herceg Antal vezetésével, előtte 
Újvárosi Hagyományőrzők Klub-
ként működtek 25 éven keresztül 
Kádárné Ica néni vezetésével. 
Számos rendezvényen közremű-
ködnek és emelik azok színvonalát: 
májusfa állítás, augusztus 20-ai 
ünnepség, kubikos megemlékezés, 
szüreti bál.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Mezőtúr város jó tanuló-
ja, jó sportolója” díjat adományo-
zott Nagy Zoltán részére. Nagy 
Zoltán 2003-as születésű, ifjúsági 
korosztályú versenyző. 2011. szept-
emberében kezdte az úszást. 2020-

2021-ben elért eredményei többek 
között az  Ifjúsági Országos Baj-
nokság: 50 mell, 1. hely, Országos 
Bajnoki Cím, 2020. december óta, 
Héraklész Bajnok Válogatott.

Mezőtúr Város Képviselő-
testülete „Az év mezőtúri sporto-
lója” díjat adományozott Bosnyák 
Vendel István részére. Bosnyák 
Vendel 2002-ben született. Auto-
cross szakágban a Buggy 1600-as 
kategóriájában versenyzik 2018 óta. 
2020-ban Országos Bajnoki Címet 
nyert. 2021-ben a Magyar bajnok-
ságban ismét esélyes a Bajnoki Cím 
megszerzésére. A Közép-Európa 
Bajnokságban is bajnoki esélyes. 
Felkészítője: Bosnyák István 
Róbert.

Kiemelkedő munkájáért Polgár-
mesteri Elismerő Oklevélben 
részesültek Kovácsné Fésűs Anna 
háziorvosi szakápoló, Kun Péter 
Zoltánné háziorvosi szakápoló, 
Sárvári Andrea a Mezőtúri Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola dolgozója, Tóthné Kállai 
Erika a Rákóczi iskola dolgozója, 
Kacskó András a Rákóczi iskola 
munkavállalója. Az elismerésekhez 
szívből gratulálunk!      

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Átadták a városi díjakat, kitüntetéseket
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról!

Társaságunk 2014. január 1-jétől 
üzemelteti a városi strandfürdő és 
fedett uszodát. Az elmúlt időszak-
ban jelentős jegyár emelés nem 
történt, miközben az üzemeltetés 
költségei jelentősen megemelked-
tek tekintettel a garantált bérmini-
mumra, a beszállítói árnövekedésre 

és a folyamatos működtetés költsé-
geinek emelkedésére. Célunk az 
volt, hogy a szolgáltatások megtar-
tása mellett csökkentsük a veszte-
séges működtetést, valamint az 
emelés ellenére is a Strandfürdő 
belépő árai lényegesen kedvezőb-
bek maradtak a környező települé-

sek jegyáraihoz képest. 
A fürdő üzemeltetéshez hozzájá-

rul Mezőtúr Város Önkormányzata 
és az Intézményellátó Kft is, ezért a 
működési, forgalmi adatokat és a 
lakossági igényeket is figyelembe 
véve nemcsak jegyárak minimális 
emelkedését, hanem alábbi változ-
tatásokat javasoltuk a Képviselő 
Testület részére. Javaslatunkban 
kivezettük az összevont belépő és 
csoportos jegyeket, amelyekre 
minimális igény jelentkezett. Az 
időskorúakat tekintve nem teszünk 
különbséget az életkor szerinti 
nyugdíjasok között és továbbra is 
kedvezményes belépőkkel és bérle-
tekkel várjuk a Mezőtúri lakcímkár-
tyával rendelkező lakosokat. 
Figyelembe véve a látogatottsági 
adatokat, hetente három alkalom-

mal a bérlettel rendelkezők, reggel 
6 órától vehetik majd igénybe az 
uszodát, ezzel összefüggésben hét-
végén rövidebb nyitvatartási idővel 
számolunk. A Testület által elfoga-
dott és 2022. január 1-től érvényes 
strandbelépők és a fedett uszoda 
jegyárak a www.mturiellato.hu 
oldalon december 1-től online is 
megtekinthetőek lesznek.

Felhívjuk kedves vendégeink 
figyelmét, hogy a pénztárzárás a 
fürdő zárórát megelőző 1 órával 
előbb történik és a fürdő zárását 
megelőzően negyed órával, el kell 
hagyni a medencéket. Várjuk ked-
ves vendégeinket és a sportolni 
vágyó úszókat!

A megnövekedett belvíz veszély 
és a csapadékos időjárás miatt kér-
jük a lakosságot, hogy az ingatla-
nok előtt levő csapadékvíz-elvezető 
árkokat rendszeresen takarítsák. 
Társaságunk a város csapadékelve-
zetésében fontos szerepet játszó 
átemelő szivattyúinak (Hídszegi, 
Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7., 
Csalaközi, Városi Sportcentrum, 
Cs.Wágner J. úti) ellenőrzését és 
karbantartását végzi. 

Ezúton is kérjük Önöket, 
amennyiben rendellenességet 
illetve hibát tapasztalnak, jelent-
sék központi email címünkön 
(intez-menyellato@mturiellato.
hu) vagy a központi telefonszá-
munkon. (0656-350037). 

Köszönjük!
Folytattuk a város köztereinek, 

parkjainak ütemterv szerinti zöldte-
rület rendezését. Fűkaszákkal és 
fűnyírótraktorokkal októberben 
mintegy 90.000 nm2-nyi területen 
vágtuk le a füvet és az ott található 
hulladékból több 60 m3-t szedtünk 
össze és szállítottunk el. 

Mezőgazdasági közfoglalkozta-
tási programunk keretében tovább 
nevelt árvácskapalánták illetve 
tavaszi virághagymák kerültek elül-
tetésre a város parkjaiban és közte-
rületein.

Folytattuk az Önkormányzat 
által kezdeményezett téli segélyfa 
kiosztását és kiszállítását az arra 
rászorulóknak. 

A fejenként 5 mázsa fát az 
Önkormányzat Hatósági 
Osztályának Szociális csoportján 
keresztül lehetett igényelni.

Közfoglalkoztatási program kere-
tében folytattuk Mezőtúr rossz 
állapotú járdáinak felújítását 
(Széna u., Hajó u., IV. út., XXI. 
út., Kisfaludy út.), így október 
hónapban 283 méter hosszon 220 
nm-es szakasz került teljesen fel-
újításra. 

Hétköznapokon és hétvégén is 
14:00 és 19:00 óra között várjuk a 
sportolni vágyókat és a kisgyerme-
kes családokat a Mezőtúri Városi 
Oktatási Centrumban (Petőfi tér 1.) 
alatt működő Mini Fitness terem-
ben és Játszóházban. 

Külön kérésre látogatható az itt 
található Ovi múzeum is.

Műszaki vezető munkakörbe 
felsőfokú végzettséggel rendelke-
ző munkavállalók jelentkezését 
várjuk. Az állás betöl-
téséhez gépészmérnö-
ki illetve építészmér-
nöki végzettség előnyt 
jelent. 

Bérezés megegye-
zés szerint.  elentkezni 
fényképes önéletrajz-
zal: intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail 
címen lehet.  

Kertész/Udvaros 
munkakörbe mun-
katársat keresünk. 
Főbb feladatai: fűnyí-
rás, sövénymetszés, 
bozótvágás, növények 
ültetése, gondozása, 
gyomlálás, udvar tisz-
tán tartása. Jelent-
kezni fényképes öné-

letrajzzal az intez-menyellato@ 
mturi-ellato.hu e-mail címen, vagy 
személyesen előre egyeztetett idő-
pontban lehet.
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Októberi szüreti bál

A Mezőtúri Szépkorúak Hagyo-
mányőrző Klubja szüreti bált ren-
dezett 2021. október 14-én Mező-
túron, a Közösségi Házban. A nagy-
terem falainak színpompájáért az 
aktuálisan szereplő foltvarró kiállí-
tás patchwork költeményei feleltek. 
A feldíszített, fehér abroszokon 
vörös és lila szőlőfürtök, aprósü-
temények kacérkodtak a helyet 
foglaló vendégekkel és borospa-
lackok magasodtak büszkén, fel-
bontásra várva- mint a bál ünnepi 
díszvendégei- akiknek tiszteleté-
re összegyűlnek évszázadok óta 
október táján a közösségek. 18-19. 
században sokkal szélesebb kör-
ben, és nagyobb összejövetelként 
ünnepelték meg a betakarításnak 
ezt az időszakát. Sok hagyomány 
azonban ma is él, s ezekhez büsz-
kén ragaszkodnak az emberek. 
Tokaj-Hegyalján például a hagyo-
mány szerint Simon-Júdás napján, 
október 28-án kezdték meg az aszú 
szüretelését. Az Alföldön hagyo-
mányosan Mihály napja (szept-
ember 29.) volt a szüret kezdeté-
nek időpontja, míg a Dunántúlon 
csak Terézia napján (október 15.) 

kezdődött a szüret.
Bodor Márta műsorvezető az 

ünnepség kezdetén köszöntötte 
Herczeg Zsolt polgármestert, 
Szűcs Dániel alpolgármestert, 
Bordács Lászlót, a Mezőtúri 
Közművelődési Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a meg-
hívott vendégeket, a klub tagjait, és 
a társklubokat. Herczeg Zsolt, 
Herceg Antal és Bordács László 
köszöntő szavai után M. Román 
Béla történész gondolatai következ-
tek. Majd Hegyi Béláné Zsuzsa 
néni elszavalta a jelenlévőknek 
Petőfi Sándor Szeptember végén 
című versét. Nem is akárhogy. 
Egyszerűen, természetesen, őszin-
tén- a hallgatóság élénk figyelem-
mel hallgatta az ismerős sorokat. 
Ahogy körbenéztem, könnybe 
lábadt, de mosolygós szemeket lát-
tam. Blaha Józsefné Rózsika néni 
előadásában egy dalcsokrot hallhat-
tunk, ami ismét növelte a bál vará-
zsát. Kozák Júlia 2020. év kultúra 
díjjal kitüntetett énekesnő műsora 
Juhász Gábor zongorista kíséreté-
vel egyszerre volt szívbemarkoló, 
felemelő, érzelmes és életigenlő. 

Utána elkezdődött a várva-várt szü-
reti bevonulás. A menet érdekessé-
ge volt az úgynevezett baksus figu-
rája, ami egy hordóra ültetett, piros 
ruhás férfibábu volt. Alakja 
Bacchusszal, a görög mitológia bor-
istenével hozható kapcsolatba.

A szüreti menet jellegzetes 
figurái a tolvaj és a csősz, akik 
veszekedésükkel szórakoztatják a 
közönséget. A bálokban a szüreti 
menet szereplői tovább viselték 
tisztségeiket. Ha visszatekintünk a 
múltba: a csőszlányok és csőszlegé-

nyek egyik feladata volt, hogy a 
külön erre a célra felaggatott szőlő-
fürtöket őrizzék. A bál folyamán 
ugyanis a résztvevők ezekről „lop-
kodtak”. Akit „lopáson” értek, azt 
„megbüntették”. Bírságot kellett 
fizetnie. Ezt a pénzt aztán a szerve-
zők a bál rendezési költségeire for-
dítottak. Sok helyen egyébként ez 
a szőlőlopás-játék még az 1970-es 
években is a szüreti bál része volt. 
Mezőtúron a kaszinóban szervez-
ték meg a bálokat. Meghívtak 6 
vagy 8 fiút, csőszlegénynek, majd 

azok választottak maguknak csősz-
leányt. Az idősebb emberek lovas 
kocsival hozták a szőlőt Tisza-
földvárról. A csőszpárok betanul-
ták a táncot, majd szépen felkötöz-
ték a szőlőt a kaszinó nagytermé-
ben. Minden csőszpár készített egy 
szép koszorút, amire lehetett licitál-
ni. Bevonuláskor elől ment az öreg 
csősz dobbal, majd a bíró- bíróné, 
és a csőszpárok. A terem közepén 
volt a bíró asztala. A csőszpárok 
eltáncolták a szüreti táncot, aztán 
szabad volt a lopás. Amelyik pár a 

legtöbb tolvajt elfogta az kapott egy 
koszorút.

A szüreti felvonulás hagyomá-
nyait, a közösségi élmény vará-
zsát a Mezőtúri Szépkorúak 
Hagyo-mányőrző Klubja elevení-
tette fel 2021. október 21-én. 
Szívből reméljük, így teszik majd a 
következő években is, hiszen ez 
nem csak szórakozás és öröm, 
hanem elődeink hagyományainak 
ápolásának, megőrzősének a leg-
jobb eszköze is egyben.

Kakuk Móni, fotó: Jenei József

Buona BBQ Fest Mezőtúron

2021. október 16- án a Búza 
utcában füstös, fűszeres illatok 
bódították el az arra járókat, ugyan-
is itt rendezték meg a Buona BBQ 
Fesztivált. A főszervezőt, Prifer 
Zsolt étteremtulajdonost kérdez-
tem az eseményről.

K.M: Mi volt az alapötlet, ami 
alapján megszervezted Mező-
túron a BBQ fesztivált?

P.Zs.: A BBQ közösséget nehéz 
egy táborba terelni, hiszen minden-
ki a maga nemében különleges, 
ezért az volt az egyik célja a feszti-
válnak, hogy együtt legyünk, tanul-
junk egymástól, megosszuk a 
tapasztalatainkat. A másik fontos 
szempont volt, hogy a messziről 
jövők éppúgy, mint a helyiek, job-
ban betekintést nyerhessenek a 
város kulináris életébe. Kilenc BBQ 
csapat vett részt az eseményen.

K.M.: Kik voltak a fesztivál 
főzős résztvevői és milyen prog-
rammal vártátok az érdeklődő-
ket?

P.Zs: Ladányi János- South 
Smoke BBQ, Horváth Zsolt- 
BodrogSmoker, Csejtei Tamás- 
Szendo BBQ, Szabó Gábor- 
Okosgrill, Kecsedi Dávid, Kras-

nyánszky János- JD’s BBQ,  Nagy 
Gábor- Gabko Chili, Ozsváth Gábor- 
Ozsváth Kolbász, Falvai János- 
Bertis Hungary, Lehoczky Tibor- 
MB Füstölőfa, és az esemény nap-
ján csatlakozott Szűcs Róbert 
Lúciusz- Picigurman. Mivel ez egy 
gasztronómiai fesztivál, így egész 
napos látványsütés -  főzés várta az 
érdeklődőket. A BBQ esetében a 
hosszú sütés és a hosszan tartó 
eljárás fontos szegmense a folya-
matnak, grillezéshez elengedhetet-
len a fával vagy faszénnel történő 
tüzelés, füstölés. A zenét a nap 
folyamán a Magda Brother’s, 
Vincze Hajnalka, Christoph Consty, 
a Ramazuri Zenekar és Lévai & 
Gabo biztosította. De készültünk 
sok gyerekprogrammal és nagy 
sikere volt a limuzinos városnézés-

nek is. 
K.M.: Milyen visszajelzések 

érkeztek a fesztivál után hozzá-
tok?

P.Zs.: Már aznap megkérdezték, 
mikor lesz a következő. Sok tele-
font kapunk, mennyire áthatotta a 
rendezvényt a szeretet, a jókedv és 
a messziről érkezőknek nagyon tet-
szett Mezőtúr hangulata is. 

K.M.: Tervezitek-e hasonló ren-
dezvény megvalósítását a jövő-
ben?

P.Zs.: Igen, mindenképpen ter-
vezzük, és azt hiszem, mondha-
tom, várják éppúgy a kulináris 
érdeklődők, mint a BBQ közösség 
tagjai, hogy újra megosszuk egy-
mással az ételek, a főzés, a konyha 
szeretetét.                    Kakuk Móni

Fotó: Jenei József

Prifer Zsolt és Szűcs Dániel



 6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2021.  november 05.



 2021. november 05. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   7

Koncentráció hiány okozta a vereséget

2021.10. 24-én, 
vasárnap Szeged-
re utazott a fel-
nőtt csapatunk, 
ahol a Pick Sze-
ged U23-as csa-
patával kellett 
megküzdeni a 
két pontért. 

Jó iramú mérkőzésre, kemény 
küzdelemre számíthatott a publi-
kum, amiben  nem volt hiány. 
Szoros Végjáték után a  hazai csapat 
örülhetett a két pontnak. Pick 
Szeged U23- Mezőtúri AFC-
Syngenta (31-30).

A mérkőzésről Boda Péter nyilat-
kozott :

„Szegeden szoros meccsen 
kikapni nem szégyen,mégis hiány-
érzetem van. A saját kezünkbe volt 
többször a mérkőzés, amivel 
élnünk kellett volna. Jött egy tíz 
perces rövidzárlat, ahol rengeteg 
helyzetet kihagytunk. A rengeteg 
technikai hibával magunkra húztuk 
a Szegedet,amitől vérszemet is kap-
tak és jól kihasználták, mi pedig a 
végén hiába kapaszkodtunk. 
Gratulálok a Szegednek, nagyot 
küzdöttek!

Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC!
Zvolenszki Attila

Pinki Horgászbolt Feeder Kupa

2021.10.17. Hortobágy Berettyó

1.hely: Csikós Attila 
2.hely: Nóbik Richard
3.hely: Láposi Zoltán
4.hely: Ajtai Benjamin
5.hely: Hajdú Róbert Pinki
6.hely: Kádár Zoltán
7.hely: Fodor Zoltán
8.hely: Czihat Róbert
9.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos
10.hely: Berta Ferenc
11.hely: Bíró Sándor
12.hely: Krecskó László
13.hely: Farkas Sándor
14.hely: Veres Imre
15.hely: Murányi Bálint
16.hely: Vásárhelyi Lajos

Jóni Péter, Dóra Lajosné, Horváth Dávid, Siposné Csuka Bory, Fodor 
Dániel, Kiss Dániel, Cseh Tamás, Kiss Zoltán, Jóni Barnabás.
Legnagyobb hal: Nóbik Richard: 2,30kg, Ponty.
Gratulálunk minden versenyzőnek!

Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Krecskó 
László, Metzker Krisztina!

Pinki Horgászbolt Egyéni Parti Pergető 

Horgászverseny

2021.10.24. Hortobágy Berettyó

1.hely: Debreczeni József, csuka:57cm, süllő:31-26-35-29-32-31cm, 
sügér:25cm. Össz: 266cm.
2.hely: Bak Viktor, csuka:40cm, balin:42-48-41cm, süllő:30-25-26cm. 
Össz: 252cm.
3.hely: Blaha Ferenc, csuka:47-53cm, balin:49-23-25cm. Össz:197cm.
4.hely: Gergely Sándor, csuka:54cm, balin:51-25-30cm. Össz: 160cm.
5.hely: Pribelszki Zoltán, csuka:47-31-41-37cm. Össz:156cm.
6.hely: Földesi Zoltán, csuka:50cm, balin:37cm, süllő:44cm.Össz:131cm.
7.hely: Veres Imre, csuka:47cm, balin:30-23cm. Össz: 100cm.
8.hely: Bondár Tamás János, sügér:26-20-24cm. Össz: 70cm.
9.hely: Vásárhelyi Lajos, csuka:34cm, balin:28cm. Össz:62cm.
10.hely: Szűcs Krisztián, balin:37cm, sügér:21cm. Össz:58cm.
11.hely: Iványi Péter, csuka:35cm. sügér:15cm. Össz:50cm.
12.hely: Fodor Zoltán, csuka:43cm.
13.hely: Rácz Szilvia, sügér:17cm.
Legnagyobb hal: Debreczeni József, csuka: 57cm.
Össz induló: 17fő.

Gratulálunk a versenyzőknek!

Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, KHESZ, 
Metzker Krisztina, Pont Tv, Mezőtúr Városi Televízió, Mezőtúr és Vidéke.

I. Kutyafesztivál Mezőtúron

Október 16-án tartották meg 
Mezőtúron, a Szabadság téren az I. 
Kutyafesztivált. A főszervező, 
Imrikovics Alexandra kutyakoz-
metikus nagy lendülettel hívta élet-
re a hiánypótló rendezvényt és már 
a kezdetektől sok támogató, bíztató 
visszajelzést kapott. A célkitűzések 
azok voltak, hogy egyrészt változa-
tos kutyás programokkal várják a 
gazdikat és az érdeklődő, állatsze-
rető családokat, másrészt, hogy 
sikeres adománygyűjtés valósul-
jon meg a helyszínen a Kóborka 
Túri Állatvédők KHE javára. 

Továbbá elképzelés volt az is, hogy 
a tájékoztató előadások, kutyakép-
zés bemutatók megtekintésével a 
szórakozás mellett új ismeretekkel 

is gazdagodhassanak a résztvevők. 
A Szabadság teret szombaton 

kettőkor így elárasztották a kutya-
hölgyek és kutyaurak, akik cseppet 
sem voltak ebadták, szinte alig kap-
tak össze egymással. Fegyel-
mezetten sétáltak a gazdik mellett 
és várakoztak, ha kellett. A rendez-
vényt Herczeg Zsolt polgármester 
köszöntője nyitotta meg.

A Rex Mentőkutyás Egyesület 
bemutatója alatt is nyugodt maradt 
a csahos közönség, olykor egy-egy 
vakkantással jelezték, ha lenyűgöz-
te őket a mentőkutya kolléga sike-
res keresési akciója, de szorgosan 
csóválták a farkukat a kutyatánc 
(dog dancing) bemutató alatt is, és 
egyikőjük se zavarta meg zabolát-
lan szimatolással vagy ugrálással az 
előadást. Dr. Begazy Zsolt és Dr. 
Nagy Levente állatorvosok preven-
ciós előadása közben szépen gyűlt 
az adomány az átlátszó műanyag-
dobozban. Szorgosan készültek a 
csillámtetkók a gyermekek karján, 
de nem volt ára- a mintáért cserébe 
a szülők adakozhattak az árva 
négylábúaknak. A kutyaszépség-
versenyre 36 jelentkező, a kutya 
ügyességi versenyre 16 gazdi 
regisztrált. Hosszas mérlegelés 
után a következő eredmények szü-

lettek: a szépségversenyen első 
lett Fehér Viktória Hayley nevű 
border coollie-ja, második lett Kiss 
Luca Fatime Marcang nevű 
rottweilere, harmadik lett 
Imrikovics Balázs Bodza nevű 
schnauzere. Az ügyességi verse-
nyen szintén Fehér Viktória 
Hayley nevű border collie kutyusa 
lett az első, második helyezett Sós 

Rita Tessza nevű tacskója lett, a 
harmadik díj birtokosa Krucskó 
Adrienn Mia nevű schnauzere. 

A rendezvény végéig, 70.170.- 
forint, 6 zsák táp, 1 doboz 
kutyaszalámi és 8 nagy kutyakon-
zerv gyűlt össze a Kóborka Túri 
Állatvédők KHE javára. 

Kakuk Móni
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Lakossági napelemes rendszerek támogatása és 

fűtési rendszerek elektrifikálása

napelemes rendszerekkel kombinálva

KÖFOP 3.3.3-15-2016-00001

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Magánszemélyek
Nem támogatást igénylőként, 
hanem kivitelező szolgáltatóként 1 év
Pontosan meghatározott képzettségi feltételek a napelemes
rendszer telepítéséhez, a fűtéskorszerűsítéshez, az energetikai
tanúsítvány készítéséhez.
A kivitelezőknek kötelezően regisztrálniuk kell.
Milyen tevékenységek támogathatóak?
1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó 

napelemes rendszer létesítése; VAGY
2. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje,
tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati meleg 

víz előállító rendszerek elektrifikálása.
(Abban az esetben, ha a víz-levegő fűtési rendszer nem megold-

ható, akkor levegő-levegő (klíma) hőszivattyús rendszer 
isbeszerelhető)

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 
Régiónként külön időpontok minden esetben a keret 

kimerüléséig:Jász-Nagykun-Szolnok megye (Észak-Alföldi Régió)
benyújtási időpontok:
2021.12.20. 8:00 órától 2022.01.10.18:00 óráig
2022.09.26. 8:00 órától 2022.10.17.18:00 óráig
2023.09.25. 8:00 órától 2023.10.17. 18:00 óráig
2024.09.16. 8:00 órától 2024.10.07. 18:00 óráig
A szolgáltatók jelentkezését 2021.10.18-tól várják.
Mennyi támogatást lehet igényelni? 
2.900.000.- Ft– 11.300.000.-Ft
A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? 
Specifikumok Vissza nem térítendő
A 2021.08.31-én természetes személy tulajdonosai közül 2020. 

évi egy főre jutó összevont jövedelme 4.850.000 Ft-nál kevesebb 
(jövedelemnek minősül a nyugdíj is).

A projekt megvalósítható (pl. nem pala a tető, a tetőszerkezet 
elbírja a napelemet stb).

Csak akkor támogatható, ha a napelem-panelek összesített név-
leges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által

érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év 
éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott 
értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et.

Támogatható az alapkövetelmények kialakítása is a napelemhez 
(3 fázisú mérőhely stb) abban az esetben, ha napelem telepítése is

lesz.
Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? 
Az 1. műszaki tartalom esetén: 14 hónap
a 2. műszaki tartalom esetén: 18 hónap
A felhívás keretében beérkezett kérelmekről az irányító hatóság 

egyszerűsített eljárásrend szerint hoz döntést.A felhívás teljes egé-
szében megtalálható:

https://napelem.palyazat.gov.hu/
Kérdés esetén felvilágosítást tud nyújtani a Mezőtúri 

Városfejlesztési Kft. (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. , 06-56-551-925, 
06-56-551-926, varosfejlesztesikft@mezotur.hu).

Tisztelt Mezőtúriak! 

A megjelent kormányrendeletek értelmében a polgármester hatáskö-
re abban dönteni, hogy a polgármesteri hivatal, valamint az önkor-
mányzati intézmények (városi óvodák, könyvtár) dolgozói számára 
kötelezővé teszi-e a koronavírus elleni védőoltás beadatását. Ezzel 
kapcsolatban minden szempontot figyelembe véve arra a döntésre 
jutottam, hogy sem a polgármesteri hivatalban dolgozó munkatár-
sak, sem az önkormányzati intézmények munkavállalói számára 
nem írom elő a koronavírus elleni védőoltás kötelező beadatását. 

Tekintettel azonban arra, hogy a fertőzöttek száma fokozatosan 
növekszik, november 3-tól a polgármesteri hivatalban dolgozók és 
az ide érkező ügyfelek számára is kötelező lesz a szájmaszk viselé-
se! 

Arra kérek mindenkit, hogy lehetőleg kerüljék a nagyobb közösségi 
összejöveteleket. Abban az esetben, ha közösségbe mennek (kiemelten 
zárt térben) viseljenek maszkot és tartsák be a 1,5 méteres védőtávolsá-
got. 

Vigyázzunk magunkra és egymásra! 
Herczeg Zsolt 

A Szivárvány citerazenekar 

50+1 éves jubileumi hangversenye

2021. október 23-án, délután ünnepelte fennállásának 50+1 éves jubi-
leumát a Szivárvány citerazenekar és szeretettel várták az ingyenes ren-
dezvényre az érdeklődőket. A Szivárvány Citerazenekar 1970- ben alakult 
Gyalog Magda vezetésével, jelenlegi művészeti vezetője Csider István, 
országosan elismert népművész. Nagy hatásuk kiválóan mutatja, hogy 
Mezőtúr város nevét immár nem csak a fazekassággal, de a citeramű-
vészettel is összekötik szerte az országban. 

Szerencsére az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektetnek, így biztosan 
nem maradunk citeraszó nélkül az elkövetkező évtizedekben sem, és még 
számos koncerttel és népzenei fesztivállal megajándékoznak minket.

Kakuk Móni
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A Karcagi SZC

Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium

NYÍLT NAPOT
tart, melyre szeretettel várja a pályaválasztás előtt álló nyolcadi-

kos,  tanulókat és szüleiket.

Időpontja:
2021. november 12. (péntek),

9:00-12:00 óráig.
5400 Mezőtúr, Földvári út 8.

A Nyílt nap során különböző, az iskola képzési formáit bemutató 
programokba kapcsolódhatnak be az érdeklődők, valamint a 

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat tart pályaorientációs foglalko-
zást.

Szeretettel várunk minden diákot és szülőt!

Tel.: 06 30/621-16-33  
VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET 
VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja ügyfeleit 

időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!

A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466 telefonszámokon 
az alábbi időpontokban:

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, 

kedd és szerda 08.00-12.00

-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek 

-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás, 
hallásjavító eszközök széle választéka.

Magyarországon és azon belül 
is Mezőtúron egyre népszerűbb a 
„halloweenezés”. Ezt az ősi kelta 
hagyományokból kialakult ünne-
pet október 31-e éjszakáján tart-
juk. A Halloween elsősorban az 
angolszász országokban terjedt el, 
ám egyre szélesebb körben talál-
kozhatunk halloweeni szokásokkal 
itthon is. A bulizós, játékos szoká-
sok, a világító töklámpások mellett 
egyre többen díszítik fel otthonukat 
erre az alkalomra, sőt helyenként 
házról házra járó gyermekkel is 
találkozhatunk, Csokit vagy csa-
lunk? kérdéssel. 

A mezőtúri Közösségi Ház 2021. 
október 29-én csalogatta Halloween 
partizni a családokat. Péntek dél-
után egy igen élménydús program 
fogadta a parti résztvevőit. A 
Közösségi Ház alulájába belépve 

egy halloweeni fajátszóházba csöp-
pentek az érkező gyerkőcök. A tök-
lámpások három kategória szerint 
készülhettek, amelyek gyűjtőhelye 
az épület terasza volt. Vártuk az 
otthon készült töklámpásokat, de 
természetesen lehetőséget terem-
tettünk arra is, hogy a helyszínen 
készüljenek el az alkotások. A 
korábbi évek tapasztalatai alapján 
pedig felnőtt kategóriát is hirdet-
tünk a faragás helyszínétől függet-
lenül.

Bent, az alkalomra feldíszített 
nagyteremben minden adott volt, 
ami a mókázáshoz szükséges. A 
sejtelmes félhomályban szellemek, 
boszorkányok és csontvázak lepték 
el a teret. A jelmezversenyre nem 
várt számban vettek részt a gyere-
kek, így a három tagú zsűrinknek 
bőven akadt dolga. A megelevene-

dett karakterek után ítészeink a 
töklámpásokat vették górcső alá. 
Mindaddig, amíg a zsűri munkálko-
dott, interaktív bűvészshow színe-
sítette az egyébként is varázslatos 
délutánunkat. Az ingyenes teaház-
ban mindenki kedvére fogyasztha-
tott, illetve a kézműves asztalnál 
mindenki kedvére készíthette el 
saját otthonának dekorációját. 

Az eredményhirdetést kicsi és 
nagy egyaránt izgatottan várta. 
Először a zsűri elnöke: Katona 
Mirjam a Szent István Katolikus 
Óvoda óvó nénije értékelte a látotta-
kat, majd a zsűri másik két tagjával 
– Coskun Leilával a Mezőtúri Városi 
Televízió munkatársával és Dóczi 
Norberttel az Újvárosi Általános 
Iskola pedagógusával, a MAFC 
utánpótlás edzőjével – kiegészülve 
adták át a megérdemelt jutalmakat. 

Az eredmények a következők:
Jelmezverseny, az eredetileg 4 

díj helyett 10 díjat osztott ki a zsűri. 
A versenyzőket egyéni és csoportos 
kategóriába sorolta. 

Egyéni kategória: I. hely: Cseh 
Andrea - Halott menyasszony, II. 
hely: Guth Bianka - Szörnyella, III. 
hely: Farkas Olivér - Drakula Gróf.

A legijesztőbb különdíja: Pete 
Dominik - Sikoly, a legélethűbb jel-
mez különdíja: Vida Noémi Éva - 
Addams Wednesday, csoportos 

kategóriában I. hely: Koós Kitti, 
Koós Luca - Boszorkány és cicája
II. hely: Illés Fanni, Maia Miléna 
Waskes Was - Fekete macska és a 
Kígyó Királynő, III. hely: Mester 
Nóra, Mester Dániel - Ördög és 
Hulk, Különdíj: Nagy Noa, Nagy 
Nico - Boszorkány és dínócsontváz

Különdíj: Major Vendel, Major 
Regina. Otthon faragott tökök: I. 
hely: Vida Noémi Éva, II. hely: 
Toldi Panni, III. hely: Böröczki 
Vajk, Különdíj: Szűcs Nikoletta, 
Különdíj: Sinka Luca, Különdíj: 
Major Vendel, Regina és Levente.

Helyben faragott tökök: I. hely: 
Nagy Martin, II. hely: Beke Flóra és 
Beke Bogi, III. hely: Szabados 
Dorina. Felnőtt által faragott tökök: 

I. hely: Skultéti Éva, II. hely: Busi 
Gyöngyi, III. hely: Fodor Csaba.

Ezúton is köszönjük a zsűri 
munkáját! Az eredményhirdetést 
követően, miután mindenki meg-
csodálta a kivilágított töklámpáso-
kat  Halloween mozi vette kezdetét, 
az Addams Family animációs film-
mel. Köszönjük, hogy egy kényszer 
kihagyást követően, ismét velünk 
tartottak. Bízunk abban, hogy min-
denki jól érezte magát eseményün-
kön.

Bodor Márti
Fotó: Szabó Dorina

Halloween party a Közösségi Házban
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ELHUNYTAK

Szilasi Gábor élt 89 évet,
Bagdán Albert élt 76 évet,

Csekő Istvánné Berta Ilona élt 89 évet,
Szabó Antal élt 80 évet,

Nánási Károlyné Székely Etelka 
élt 80 évet,

Szilágyi Imre élt 72 évet,
Veres István élt 83 évet,

Borzi József Lajosné 
Farkas Margit Erzsébet élt 71 évet,

Nagy Sándor élt 67 évet,
Paholcsek Ferenc élt 68 évet,

Rácz Imre élt 26 évet,
Kovács Dezsőné Horváth Róza élt 95 évet,

Marosi István Imre élt 80 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

November 5-11-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa György út. 22. 
Tel: 56/350-993

November 12-18-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5. 
Tel: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet:
 
November 6-7-ig:
dr. Bodó Péter 
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30-239-934.

November 13-14-ig:
 dr. Matuska László
 Mezőtúr, Szabadság u. 7. 
 Tel: 06/30-978-2286

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 

(Bodorik mellett), 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 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, 0630/347-6628

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

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztőségének.

Kudlacsek Alíz Orsolya 
(Kovács Orsolya)

Varga Maja
(Beregszásti Alexandra)

Balogh Dominik
(Sánta Orsolya)


