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  Üzenet napi megemlékezés                                                     5. old.

 Folytatódnak az útalapépítési munkák                                 3. old. 

 Polgármester-jelöltek bemutatkozása                                   2. old.

 Esély az újrakezdésre                                                                      11. old.  

 Tisztelgés az Aranybulla előtt                                                       10. old.                  

 20 éves a Bárdos Lajos AMI klasszikus balett tanszaka                8. old. 

Dr. Rex Mezőtúron rendelt

„Vidéki munkám során ma sok 
dolgom akadt. Reggel viziteltem az 
újszülött osztályon, aztán részt vet-
tem az ambuláns ellátásban. A kis 
Gréta a megilletődést követően 
kinyílt, amint füttyszóra megérkez-
tem a vizsgálóba. Aztán már bátran 
adott nekem jutifalatot. A bent 
fekvő Hanna pedig már jóbarátként 
ül mellettem, és a napja nem unal-
mas, mert boldogan velem tölti az 
időt. Így hasznos az ittlétem, és még 
nincs vége!- fogalmazott dr. Rex a 
négylábú kutyadoktor facebook 
oldalán kis emberi segítséget igény-
be véve, aki dr. Varga Károly gyer-
mekgyógyász szakorvos kollégájá-
val rendelt a Mezőtúri Kórház gyer-
mekosztályán június 18-án. 

A kis Kelemen Gréti szemhéja 
szombat reggelre megduzzadt és a 
szülők, mivel hétvége volt, a 
Mezőtúri Kórház Gyermek-
osztályának sürgősségijére siettek 
tanácsért, gyógymódért. Örömteli 
meglepődés volt a bajban, hogy 
nem más, mint dr. Rex és dr. Varga 
Károly fogadta őket. „Szenzációs és 
pontos ellátás mellett megismertük 
Dr. Rexet is. Hálásak vagyunk!”- 

reagált a kis Gréti édesapja a történ-
tekre. 

dr. Varga Károly a Dr. Rex Kutyás 
Egyesület elnöke. Mint fogalma-
zott, életének egy nagyon nehéz 
időszakában szakember ajánlott 
számára kutyás segítséget. Több 
alkalommal bevitte az óbudai, 
ányos utcai gyermekorvosi rendelő-
be, és azt figyelte meg, a hozzá 
érkező gyermekek együttműködőb-
bek, és bátrabban elmondják, mit 
éreznek, mit tapasztalnak. Így azon 
túl, hogy dr. Rex mellett nem szo-
ronganak a fehér köpenytől, haté-
konyabb a gyógyításuk is. Dr. Rexet 
ezután segítő kutyának képezték 
ki, így hivatalosan papírja van róla, 
hogy kisgyermekek között lehet 
kórházi intézményekben. 

Dr. Rex a mancsos ebdoktor 
nem tétlenkedik és talán hamaro-
san újfent Mezőtúrra látogat, hogy 
jelenlétével nyugodtabbá varázsol-
ja a sürgősségi gyermekorvosi vizs-
gálat pillanatait a legkisebbek szá-
mára.

Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

Könnyebbé válik a kertes házaktól történő 

zöldhulladék szállítása

Júliustól újraindul a házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtés – tájé-
koztatott Szűcs Dániel alpolgár-
mester - hozzátette: a zöldhulla-
dék zsákokat a Mezőtúri Hulla-
dékudvar mellett több mezőtúri 
üzletben is meg lehet vásárolni 
2022. július 1-től. 

Veres Barkács – Mezőtúr, Kossuth 
Lajos tér 1., Piactéri Horgász és 
Kisállateledel Bolt – Mezőtúr, Föld-
vári út 15., Kertvárosi Csemege– 
Mezőtúr, Erkel Ferenc út 10., Újvárosi 
ABC – Mezőtúr, Sugár út 37. , HONI 
ABC – Mezőtúr, Kiss János u. 74., Ági 
Csemege Bolt – Mezőtúr, Túrkevei út 4.

A zsákokat a szelektív hulla-
dékhoz hasonlóan havonta szál-
lítja el az ingatlanok elől az NHSZ 
a megjelölt csütörtöki napokon. 
Az NHSZ levélben is tájékoztatta a 
lakosságot a pontos szállítási idő-
pontokkal, utcánkénti lebontások 
szerint. Továbbra is megmarad a 

lehetőség a hulladékudvarnál kihe-
lyezett nagy konténerben történő 
elhelyezésre is, így aki nem szeret-
ne zöld zsákot vásárolni, vagy 
nagyobb mennyiséget szeretne 
mielőbb kivinni az udvaráról, az 
leviheti a zöldhulladékot a Kávási 
Sándor utcai hulladékudvarhoz. 
Szűcs Dániel alpolgármester hoz-
záfűzte: a hulladékudvar nyitva tar-
tásában is pozitív eredményt sike-
rült letárgyalni, így a lakossági jel-
zéseknek eleget téve szombaton is 
nyitva lesz. Július 1-től így alakul 
a nyitva tartás:

Hétfő szünnap
Kedd 7:00-15:00

Szerda 7:00-15:00
Csütörtök 11:00-19:00

Péntek 7:00-15:00
Szombat 7:00-15:00
Vasárnap szünnap

Kakuk Móni



 2 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2022. július 1.

Tisztelt Mezőtúriak! 

Szűcs Dániel vagyok, 35 éves, 
nős. 2010-ben kaptam bizalmat a 6. 
sz. választókerületben élő lakosok-
tól, hogy képviseljem érdekeiket. 
2020 óta Mezőtúr alpolgármestere-
ként is dolgozom a város lakosságá-
ért. 

Mezőtúron születtem, itt nőttem 
fel, feleségemmel és két gyermeké-
vel itt élek családi házunkban. A 
Szegedi Tudományegyetemen sze-
reztem diplomát testnevelő-edző 
szakon, majd a Neumann János 
Egyetemen kereskedelmi logisztika 
szakirányon folytattam tanulmá-
nyaimat.

Korábban testnevelő tanárként a 
Kossuth Lajos Általános Iskolában 
és az Újvárosi Általános Iskolában, 

majd 2015-től az FF Fémfeldolgozó 
Zrt.-nél logisztikai vezető-helyettes-
ként dolgoztam. 

Herczeg Zsolt képviselő úr és a 
Fidesz helyi alapszervezetének 
bizalmából a Fidesz-KDNP polgár-
mester-jelöltjeként indulhatok a 
július 17-i időközi polgármester 
választáson. 

12 éve dolgozom együtt Herczeg 
Zsolt polgármester úrral, aki ma 
már a térség országgyűlési képvise-
lője. Büszke vagyok az eddig elért 
eredményeinkre, az itt élőkkel 
közösen elvégzett munkánkra. 
Megszépültek közterületeink, meg-
újult több iskola és óvoda, felújítot-
tuk a bölcsődét és bővítettük a 
férőhelyeinek számát. Több forgal-
mas belterületi út felújítása is meg-
valósulhatott, és jelentős előrelépés 
történt a földes utcák számának 
csökkentése érdekében. Fontosnak 
tartom, hogy a megkezdett munkát 
a jövőben is folytassuk és az itt élők 
véleménye mentén végezzük mun-
kákat.

Sokak örömére idén nyáron meg-
nyitja kapuit a Szabadság Mozi- és 
Színházterem. A kettős funkciót 
ellátó létesítményben a premier fil-
mek vetítése mellett színvonalas 
színházi előadások várják majd a 
kikapcsolódni vágyókat.

Folyamatban van a kerékpárutak 
építése, zajlik a 46-os sz. főút felújí-
tása, valamint a belterületi útfelújí-
tási program, melynek köszönhető-

en az idei évben 35 földes utca 
útalappal történő ellátása valósul 
meg. Az idei évben elkészülhet a 
Fóti utcában egy újabb idősek nap-
közi otthona, mely hozzájárul a 
szépkorú lakosok magasabb szín-
vonalú ellátáshoz. 

2022-ben már több sikeres pályá-
zatot nyújtottunk be, melyeknek 
köszönhetően a közeljövőben meg-
újulhat többek között a Gyermek-
kert (Kilián) óvodához vezető út, a 
Tulipán utca, a Puskin utcai kerék-
párút, a Székes utca, a Városi 
Sportcentrum, a Harmatcsepp 
óvoda és a belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszer egy része is. 

A jövőben is kiemelt feladatom-
nak tartom többek között: 

- az útalapépítési program folyta-
tását, a már útalappal rendelkező 
utcák aszfaltburkolattal történő 
lezárását 

- a járdaépítési program folytatá-
sát

- a városi ivóvíz- és szennyvízhá-
lózat fejlesztését

- a Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda termál-és gyógyturisztikai, 
valamint élményelemekkel történő 
modernizálását

- a Hortobágy-Berettyó megújítá-
sával kapcsolatos tervek megvalósí-
tását

- a kerékpáros-, horgász-, és 
víziturizmus fejlesztését.

A fizikális beruházások mellett 
nagyon fontos számomra a helyi 

közösség összetartozásának erősí-
tése, a civil szervezetekkel és a 
versenyszféra szereplőivel történő 
kapcsolattartás. 2011 óta a Mezőtúri 
AFC férfi kézilabda szakosztályá-
nak vezetőjeként vállalok szerepet 
a helyi sportéletben. Célom, hogy 
támogassuk a helyi vállalkozáso-
kat, továbbra is segítsük a nyugdíja-
sokat és lehetőséget teremtsünk 
fiataljainknak, hogy Mezőtúron 
képzeljék el az életüket. A térség-
ben egyedülálló módon, számos 
ingyenes városi rendezvénnyel 
igyekszünk biztosítani minden kor-
osztály számára a minőségi kikap-
csolódási lehetőséget. Létrejött a 
szívemhez közel álló Ifjúsági Klub, 
elindult a Babafa program és a 
Virágos Mezőtúr program is.
Meggyőződésem, hogy a város 
akkor tud továbbfejlődni, ha annak 
közössége összefog és egymást 
segíti, erősíti. Biztos vagyok benne, 
hogy a megyei vezetőkkel, ország-
gyűlési képviselővel és a kormány-
nyal folytatott konstruktív együtt-
működésnek és támogatásuknak 
köszönhetően a hatékonyan tudom 
majd képviselni a mezőtúri lakosok 
érdekét. 

Ezúton is szeretném megköszön-
ni eddigi bizalmukat. Mezőtúr a 
szívügyem. 12 éve szolgálni a tele-
pülést és dolgozni az itt élőkért 
nagy megtiszteltetés számomra. 

Számítok Önökre július 17-én!

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Engedjék meg, hogy a Tegyünk 
Együtt Közösségünkért Egyesület 
polgármester-jelöltjeként bemutat-
kozzak!

Fekécs Gábor vagyok. Mezőtúron 
születtem, feleségemmel két gyer-
mekünk és egy unokánk van. 
Középiskolai tanulmányaimat 
Szegeden és Budapesten végeztem. 
Diplomát a DATE Mezőtúri Főiskolai 
Karán szereztem mezőgazdasági 
gépész-üzemmérnök szakon. A 
katonaság után a helyi gázüzemben 
helyezkedtem el, ekkor kezdődött 
mai napig tartó kapcsolatom a gáz-
és olajiparral. A munkámhoz szük-
séges tudás megszerzéséhez folya-
matosan képeztem magam, 3. dip-
lomámat az 50. születésnapomon 
vettem át a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. 2001-ben családi céget 
alapítottunk, mely a mai napig sike-
resen működik, hozzájárulva mint-
egy 30 család megélhetéséhez. A 
több, mint 30 éves vezetői és 20 
éves műszaki ellenőri tevékenysé-

gem során dolgoztam az ország 
jelentős olaj-, gáz- és vegyipari üze-
meiben. Közreműködtem ipari par-
kok, irodaházak és élményfürdő 
építésében, felújításában. 
Napjainkban a legfontosabb szak-
mai kihívás számomra a megújuló 
energiák hasznosítása, több sike-
res, erre irányuló projekt megvaló-
sításában vettem már részt. 

Vallom, hogy a becsületesen, 
tisztességgel elvégzett munka min-
den esetben eredményre vezet. 

Célom egy nyugodt, folyamato-
san fejlődő várost építeni, ahol jó 
élni, ahol jó maradni és ahová jó 
visszajönni.

Támogatom és segítem az idős- 
korúakat, a gyerekeket, a rászoruló-
kat és az elesetteket. 

Hiszem, hogy a tudásomat, 
tapasztalataimat és elszántságomat 
– a TEKE csapatának támogatásá-
val- Mezőtúr város felvirágoztatásá-
ra tudom fordítani. A város vezeté-
sét elsődlegesen szakmai alapon 
kívánom végezni. Mindenkinek 
kezet nyújtok, aki velem együtt 

tenni akar közel 650 éves városunk 
megmaradásáért, fejlődéséért, az itt 
élő lakosokért. 

Legyen Mezőtúr egy szerethető 
közösség városa.

Ezért kérem Önöket, hogy tisz-
teljenek meg bizalmukkal július 
17-én! 

Tisztelettel:
Fekécs Gábor

A Tegyünk Együtt Közösségünkért 
Egyesület

polgármesterjelöltje

Néhány támogatóm ajánlása:
Bélley Ferencné nyugalmazott 

vezető nyelvtanár: „Fekécs Gábort 
főiskolai hallgató korában ismer-
tem meg a mezőtúri főiskolán. Jó 
szervezőkészségével, megbízható-
ságával, pozitív emberi tulajdonsá-
gaival népszerű volt hallgatótársai 
körében. Kitartó munkával, szorga-
lommal szép szakmai sikereket ért 
el. Jó vezetői érzékkel rendelkezik, 
hamar megtalálja a hangot az 
emberekkel. Ezen tulajdonságai 
alapján jó szívvel ajánlom polgár-

mesterré választását.” 
Achs Károly:  „Hogy mi alapján 

voksolok? Az egyszemélyessé váló 
országok döntő többsége bukással 
végezte. Ha a vezető iránti hűség 
fontosabb, mint a gondolat, akkor 
előbb-utóbb áruhiány lesz, a kultú-
rát a giccs, a híreket a propaganda, 
a gondolkodást az indulat váltja fel. 
Nem szavazok olyan tábor jelöltjé-
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Szakmunkásavató ünnepély

Szakmunkásavató ünnepélyünk június 18-án a Városháza dísztermében 
került megrendezésre. A tanév május-júniusi vizsgaidőszakának zárása-
ként a sikeres szakmai vizsgát tett nappali és felnőttek oktatásában tanult 
diákjaink vehették át szakmunkás bizonyítványaikat. Gratulálunk!

Kovács Péter, Mezőtúri Szakképző Iskola és Kollégium

Folytatódnak az útalap építési munkák

Az elmúlt hetekben az útalap 
építési munkák elsőként 6 utcában 
indultak el, ahol a hét elején az 
ékelő réteg is ráhúzásra került, így 
a padkarendezés és egyéb munkák 
után a Törő Pál utca mellett elké-
szül a XX., a XXI., az Apród, a 
Benkő Gyula és a Damjanich utca 
kijelölt szakasza is- tájékoztatott 
Szűcs Dániel alpolgármester.

Emellett a múlt héten elindult az 
Újváros további utcáiban is a 
munka, így ebben az ütemben 10 
útalapot építenek:
1. Kert u. (XVI - X)
2. Pacsirta u. (Daru - Balassa)
3. Daru u. (Esze - Balassa)
4. XXII. u. (Balassa - Sugár)
5. XXIII. u. (Balassa - Sugár)
6. XXIV. u. (Balassa - Sugár)
7. XXIII. u. (Sugár - >)
8. XXIV. u. (Sugár - Kert)
9. Sugár köz (Sugár - >)
10. XI. u. (X. - Tartsay)

További jó hír, hogy a 2. és 3. 
ütemre is kiválasztásra került a 
kivitelező, így a 2. ütemet 2022. 
július 4-én az alábbi utcákban 
kezdheti meg a kivitelező a lakos-
sági kiértesítést követően:
1. Szalma u. (Szélmalom - Kiss)
2. Törő Pál u. (Gödör - Névtelen)
3. Szalma u. (Gödör -Szélmalom)
4. Gábor Áron u. (Ady - Gödör) 
5. Jókai Mór u. (Ady - Gödör)
6. Ady Endre u. (Fóti - Korsós)
7. Fóti köz (Fóti - >)
8. Vasvári Pál u. (Kávási Sándor >)

9. Balogh Ádám u. (Rákóczi - 
Kávási)
10. Korsós u. (Ady - Gödör)
A 3. ütemben pedig az alábbi 9 
utcában építkezünk majd akkor, ha 
az Újvároson végzett a kivitelező 
az ottani munkával:
1. Megyeri Károly u. (Erkel - Dobó) 
2. Egri József u. (Erkel - Dobó)
3. Gát u. (Táncsics - >)
4. Thököly u. (Bezerédi - Honvéd)
5. Csalogány u. (Andrássy - 
Puskin)
6. Nagycsapat-Kert u (Tamkó -Szép 
Ernő)
7. Deák Ferenc u. (Nagycsapat - 
Cs.Wágner)
8. Kodály Zoltán u. (Vásárhelyi - 
Nagy Lajos)
9. Bezerédi Pál u. 1 (Munkás - 
Kinizsi)

Az első 6 utcában tapasztalt las-
sabb haladás miatt a következő 
ütemek esetében kikötötték a kivi-
telező számára, hogy csak abban 
az esetben kezdheti meg az építke-
zést, ha minden beépítendő anya-
got letárolt az arra kijelölt helyen, 
valamint Mezőtúr Város Önkor-
mányzata folyamatos munkavég-
zést írt elő a kimarást követően, 
hogy minél kevesebb fennakadást 
okozzanak a lakosságnak! A mun-
kálatok idejére köszönjük a türel-
met- tette hozzá Szűcs Dániel 
alpolgármester.

Kakuk Móni

Tisztelt mezőtúri Polgárok!

Nagy István vagyok, 42 éves. 
Független polgármester-jelölt. 
Mezőtúron születtem. Óvodába, 
iskolába is ide jártam. Mező-
gazdasági gépésztechnikusként 
végeztem. 2004-ben kerültem az 
építőiparba, Pápai Imre vállalkozó-
hoz. Ő általa lettem villanyszerelő, 
később vállalkozó. 14 éve kezdő-
dött vállalkozásom. Azóta sok min-
dent megtanultam. Büszke vagyok 
rá,  hogy nulláról felépült az életem 
és több mindenem lett, mint amire 
valaha is vágytam. Egy cél van már  
csak a szemem előtt, hogy egy élhe-

tőbb városban éljenek szüleink, 
gyermekeink, unokáink.

Vállalkozó szemlélettel szeret-
ném vezetni az Önkormányzatot. 
Szeretném, ha az a rengeteg nagy 
értékű beruházás itteni emberek 
keze munkájával valósulna meg. 
Mert akkor tényleg elmondhatjuk 
Mezőtúrra, hogy az itt élő emberek 
munkájának az eredménye ez a 
szép város. 

Kifogásokat soha nem keresnék, 
hanem a megoldásra fogok töreked-
ni. Az az ember vagyok, aki nem fél 
nyíltan felvállalni  és elmondani, ha 
tévedett. 

Szeretném, ha a turizmusunk fej-

lődne. Rengeteg holtágunk értékeit 
kihasználnánk. Szerintem rengeteg 
kihasználatlan lehetőséget rejt a mi 
városunk. 

Kérem Önöket, mindenki pártok-
tól függetlenül menjen el szavazni 
és vesse gondolatát papírra, hogy 
olyan képet kapjunk a választás 
eredményeként, amelyet a tízezer 
mezőtúri ember többsége szeretne. 

A sikert elérni, csak a mezőtúri 
emberek segítségével tudom elkép-
zelni.

Tisztelettel: Nagy István

re (akárhogy is hívják őt), amely-
ben ennyire dominánssá válhat 
egyetlen ember.

Sokáig megértéssel fogadtam az 
átalakításokkal járó kellemetlensé-
geket, jobban érdekeltek a város 
nem túl jó mentális és demográfiai 

problémái. Ma már kevésbé vagyok 
megértő: a városban járva számol-
gatom, hány projekt készülget a 
Belekezd-Félbehagy-Visszabont-
Újraindít-Fotózkodik módszerrel. 
Szívesebben venném az Észrevesz-
Kitalál-Megvalósít eljárást.”

Boszágh Gyula nyugalmazott 
művezető, volt olajipari kolléga: 
„Gratulálok a jelöléshez, sok sikert 
kívánok!! Nagyot nyer veled a köz-
élet, de nélküled sokat veszít a 
szakma.”

Kiss Lajos volt mezőtúri lakos: 

„Gábor, ha a cégedet sikeresen fel-
építetted és működteted, akkor 
Mezőtúron is szép eredményeket 
érhetsz el!!”
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Elballagtak június 18-án a Kossuth Lajos Magyar - Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola végzős diákjai. A délelőtti ünnepségen megha-
tó műsorral búcsúztak a végzős tanulók szeretett iskolájuktól. Az 
ünnepségen a város által alapított Bonus Discipulus díjat, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola végzős diákjai közül Patkós Máté tanuló vehette 
át, aki az általános iskola 8 éve alatt végig kitűnő tanulmányi ered-
ménnyel büszkélkedhetett. Kívánunk a végzős diákoknak további sok 
sikert az előttük álló tanulányaikhoz!

A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola június 17-i ballagó ünnepségén vidám emlékekkel telten búcsúz-
tak el a végzős rákóczis diákok a szeretett iskolától. Az ünnepségen a 
város által alapított Bonus Discipulus díjat Ugrai Nikoletta 8. a osztá-
lyos tanuló vehette át. További sok sikert kívánunk minden diáknak és 
az őket oktató pedagógusoknak!

„Sosem gondolok a jövőre. Úgyis mindjárt itt van.” /Albert Einstein/

A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda ballagásán, június 18-án a diákok nehéz szívvel köszöntek el kedves iskolájuktól, de izga-
tottan tekintettek az előttük álló középiskolai évekre. A Mezőtúr Város Önkormányzata által alapított díjat a kitűnő tanulmányi eredményekkel 
büszkélkedő Donkó Tamás vehette át. A ballagó diákoknak további sok sikert kívánunk tanulmányaikhoz és álmaik megvalósításához!

„Egy este a jövő már múlt lesz. Akkor visszanézünk, és látni fogjuk az ifjúságunkat.”

/Louis Aragon/
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2022. Május 31-én rendezték 
meg a ,,Leg a láb’’ Alapfokú 
Művészeti Iskola néptánc tanévzá-
ró műsorát a Főiskola épületében. 
A remek hangulatú évzárón a 

Rákóczi, a Kossuth és az Újvárosi 
iskolából mintegy 120 ,,Leg a láb’’-
os néptáncos gyermek mutatta be 
az idén tanultakat.

- szerk- 

Közönségtalálkozó Mérai Katával

A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár szervezésében 
június 16-án közönségtalálkozóra 
került sor, ahol vendégünk volt 
Mérai Katalin városunkból elszár-
mazott színművész, aki azok sorát 
gyarapítja, akikről híres városunk, 
akikre büszkék lehetünk. 

A művésznővel Kádár Edit a 
Bartók Béla kamarakórus szervező, 
kommunikációs munkatársa, ked-
ves volt kolléganőnk beszélgetett.

Mérai Katalin film és színpadi 
színésznő, színházi rendező, író, 
valamint a Barátok közt című soro-
zat Illés Julijának alakítója volt. 
Már több mint 30 éve nyűgözi le 
kivételes alakításaival a nézőket. 
Számtalan olyan érdekességet árult 
el nekünk magáról, amiről eddig 
nem mesélt.

Mérai Katalin különleges szemé-
lyiség. Színházban játszik, a szín-
padi próbák mellett sokat jótékony-
kodik, több Facebook- Instagram- 
Tik-Tok oldalt működtet. Elindult a 
saját cége Coach And Go néven. 
Ifjúsági és sport életvezetési tanács-
adással foglalkozik. Elmesélte, 
milyen indíttatásból választotta a 
coach szakmát, miért fontos neki, 
hogy kérdéseivel, segítse a fiatalo-
kat, kamaszokat és mit is csinál 
valójában egy ifjúsági és sport 

coach?
Napi szinten edz, imád főzni, 

arról nem is beszélve, hogy civilben 
a legfontosabb számára a család és 
a régi barátok, akikre mindig szakít 
időt.

Nem rég tért haza az Ázsia 
Express forgatásáról, ahová 
Gyebnár Csekka színésznővel 
neveztek be. Annyit elárult, hogy 
életük nagy kalandja volt. Még 
annál is nagyobb, mint amit gon-
doltak, vagy amit sejtettek róla.

Az életében voltak hullámhegyek 
és hullámvölgyek, most egy sikeres 
időszakban látogatott el könyvtá-
runkba, és osztotta meg velünk 
tapasztalatait.

Az este nagyon kellemes, kötet-
len hangvételben zajlott.

A program a TOP 7.1.1- 
16-H-ESZA-2020-01383 Kultúra-
Hagyomány pályázat keretében 
valósult meg. 

Könyvtárosok
Fotó: Szabó Dorina

Üzenet napi megemlékezés 

„Ha szeretetre neveljük gyermekeinket, áldozatkészségre, bátorságra 
akkor még több adatik hozzá.” (Botyánszky János, 1943.)

Az Evangélikus templomban 
Emlékező Istentiszteletet követően  
a Mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeinek 
műsorával indult az Üzenet napi 
megemlékezés június 19-én. Majd 
a kegyelet, az emlékezés koszorúit, 
virágait helyezték el a résztvevők   a 
templom melletti Botyánszky 
János emlékműnél. 

A megemlékezés folytatásaként 
Selmeczi Lajos Péter evangélikus 
lelkész osztotta meg emlékező 
gondolatait bátorságról, emberség-
ről. Botyánszky János esperes 
úr 1944. június 16-án szólal-
tatta meg az evangélikus 
templom harangját, amikor a 
mezőtúri zsidókat a téglagyá-
ri gettóból a vasútállomásra 
hajtották, hogy bevagoníroz-
zák és haláltáborokba vigyék 
őket. Botyánszky János a 
harang hangjával búcsúztatta 
az elhurcoltakat szomorú 
útjukon. 

Majd a Holokauszt Emlékhelynél 
folytatódott az üzenet napi városi 
megemlékezés, ahol a jelenlévők a 
Shalom Aleichem című dal meg-
hallgatása és Éger Ádám reformá-
tus lelki pásztor imádságát követő-
en az emlékezés virágait, köveit 
helyezték el az emlékhelynél. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A volt Zsinagóga épülete, napjainkban Városi Galéria. 
Szabó Helga rajza.

Néptánc tanévzárót rendeztek

Szomorúan értesültem a hírről, mely szerint életének 81. 
évében (06.23.) elhunyt Búsi Lajos fazekas mester, 
Mezőtúr Város Díszpolgára, a Népművészet Mestere, a 
magyar népi iparművészet meghatározó alkotója. Mezőtúr 
város lakossága nevében őszinte részvétem fejezem ki a 
gyászoló családnak. Lajos bácsi személyében egy nagyon 
értékes embert veszítettünk el.

A fekete zászlót dr. Dobra Ibolya doktornő elvesztését 
követően Búsi Lajos bácsi emlékére ismét kitűztük a 
Városháza falára.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Kedves Olvasóink! Búsi Lajos fazekasmester értékteremtő életútjára, 
több évtizedes, kiemelkedő alkotó munkásságára a Mezőtúr és Vidéke 
későbbi lapszámában részletesen visszaemlékezünk. 
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Elszálltak az éveink! De a sors kegyes ajándéka, hogy jó néhányan 
még ismét visszatérhettünk a boldog gimnáziumi esztendők világát 
felidézni, szeretett szülővárosomba Mezőtúrra. 

A híres latin palota Petőfi utcai kapujánál „összevártuk” egymást – a 64 
évvel ezelőtt érettségizett öregdiákok – majd ezt követően átsétáltunk a 
pompás Nemzeti Szállodába, ahol udvarias, előzékeny vendéglátásban 
részesültünk és jól elbeszélgettünk.

Az Uzsokiné Ildike fotó felvételén láthatóak: álló sor balról jobbra dr. 
Busi Lajos, Kocsi István, Debreceni András, Roszik János, Szathmári 
József, Cseh László, ülő sor Pigniczki Ferenc, dr. Gombás István, IV. B. 
oszt. főnök, dr. Csikász József.

Szathmári József

Erzsike néni 90. születésnapja

A 90. születésnapja alkalmából ünnepelték Bordács Sándorné 
Erzsike nénit a Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idősek Otthonában. Mezőtúr 
Város Önkormányzata nevében Szűcs Dániel alpolgármester köszöntötte 
Erzsike nénit a jeles napon, aki meghatódva fogadta a szép csokor virágot 
és a kedves szavakat. 

A Mezőtúr és Vidéke szerkesztősége is agyon boldog születésnapot és jó 
egészséget kíván Erzsike néninek!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

A Mezőtúri Református Kollégium díjazott tanulói

Intézményünk, fenntartónk, 
Mezőtúr város önkormányzata, 
valamint alapítványaink és egyéni 
felajánlók minden esztendőben 
díjazzák a kiemelkedő eredményű 
végzős tanulóinkat, illetve a kiváló 
eredményeket elérő versenyzőket, 
sportolókat. 

A 2021/2022-es tanév díjazottjai:
Középiskola:
-Dávid Sándor Alapítvány díja: 

Mezei Virág 12.A osztály
-Mezőtúr város önkormányzatá-

nak Talentum Díja: Bencsik Marcell 
Brúnó 12.A osztály

-Dr. Lapis Károly öregdiákunk 
felajánlása: Árvai Zsanett 12.A osz-
tály

-Fekete Laura Emlékdíj: Szűcs 
Liliána 12.B osztály

- MRK Alma Mater Díjai: Arany 
Koppány és Rácz Péter Attila 12.A 
osztály

-Pályi István Alapítvány díjai: 
1. hely: Karsai Krisztián 9.A osz-

tály
2. hely: Major Regina 6. osztály
3. hely: Mester Zalán 8. osztály
4. hely: Nagy Kristóf 9.R osztály
5. hely: Ternák Tamás 12.B osz-

tály
6. hely: Beke Anna 11.B osztály

- Seres János tanár úr felajánlása: 
Gonda Zita 8. osztály és Király Dóra 
9.A osztály

-Perjési Sándor és felesége, 
Avemaria Ildikó Alapítványának 
díja: Csató Szabolcs Gábor 12.A 
osztály

-Volt Tanítványok a Diákokért 
Alapítvány díjai: Dudás Vilmos 
12.A osztály és Révész Máté 12.B 
osztály

-Csenki Imre Díj: Csányi Réka 11. 
B osztály

-Dr. Lapis Károly Alapítvány díja: 
Miklós Ditta 12.A osztály

-Leslie L. Gonda Alapítvány díjai: 
Tarnóczi Noémi és Ternák Tamás 
12.B osztály

-Szalontai Sándor Alapítvány 
díjai: Bánhegyi Tamás, Nagy Bence 
12.C osztály, Perjesi Tímea, Papp 
Titanilla Dominika 12.R osztály

Általános Iskola:
- Presbitérium díja: Patkós Karina 

8. osztály
-Mezőtúr város önkormányzatá-

nak Bonus Discipulus Díja: Jancsa 
Sára Ágota 8. osztály

-MRK Általános Iskolájának 
„Tanárok a Diákokért” Díja: Nagy 
Antónia 8. osztály

Szívből gratulálunk!
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Strandoljunk okosan!

Városüzemeltetési hírek

Sokunk örömére beköszöntött 
végre a nagy meleg, és a kánikulai 
nyári napok száma is jelentősen 
megnövekedett. Ennek megfelelő-
en, sokan szeretnének a Mezőtúri 
Strandfürdő medencéiben megta-
lálni a felfrissülést jelentő hűsítést, 
éppen ezért nem árt néhány egy-
szerű szabályt figyelembe venni, 
hogy senkit ne érjen baj a vizek 
mellett, és valóban a kikapcsoló-
dásról szólhasson a fürdés. 

A kisgyermekek pancsolására 
kialakított medence területét baba-
barát résznek minősítettük, ennek 
megfelelően felnőttek nem feküd-
hetnek a gyermekmedencébe vala-
mint a pancsoló medence környé-
kén dohányozni szigorúan tilos! A 
strand területén dohányozni egyéb-
ként is csak az arra kijelölt helyen 
szabad. A gyógyvizes medence a 
többi medencéktől eltérően töltő-
ürítő technológiával van felszerel-
ve, ami azt jelenti, hogy a reggeli 
feltöltés után fertőtlenítő anyagok 
használata nélkül a nap végén 
leeresztjük, ezért gyermekeink 
egészségének megóvásához kérjük, 
tartsák be az alábbi törvényi elő-
írást: 14 év alatti gyermekek a 
gyógyvizes medencét csak orvosi 
rendelvényre vegyék igénybe, így 

az pl. pancsolásra, úszásoktatásra 
nem alkalmas!

Saját higiéniás egészségünk meg-

őrzése érdekében fürdőzés, meden-
cehasználat előtt és után valamint a 
mosdók használata után zuhanyoz-

zunk le meleg vízzel és használjuk 
a lábmosót. A strand-, és gyermek-
medencékbe, valamint az úszóme-
dencék hosszanti oldaláról a 
medencékbe beleugrálni tilos, ezért 
a vízbe ugrálni csak a rajtkőről sza-
bad. A medencébe ugrás előtt min-
dig győződjünk meg arról, hogy 
nem veszélyeztetünk-e ezzel vala-
kit. Az úszáshoz a megfelelő sávot 
válasszuk, lehetőleg ne azt, ahol 
szédítő karcsapásokkal tempózik 
egy gyorsúszó. A sávelválasztó 
kötélzetbe kapaszkodni, és a köté-
len hintázni, ráülni tilos és életve-
szélyes! Kifejezetten kérjük a ked-
ves vendégeinket, hogy a meden-
cékben kerüljék az étel és italfo-
gyasztását, valamint mindig fürdés-
re alkalmas ruházatban menjenek a 
vízbe. 

Mezőtúri Városi Strandfürdőben 
reggel 9-től este 7-ig tartó nyitva 
tartással és délután 4 órától kedvez-
ményes belépési lehetőségekkel 
továbbra is várjuk vendégeinket, 
ahol sokat tehetünk magunkért és 
környezetünkért, ha odafigyelünk a 
fentebb leírt szabályokra, amelyek 
a biztonságunkra és egészségünkre 
vonatkoznak, és saját érdekünk 
betartani azokat, hogy önfeledten 
élvezhessük a nyár hátralevő 
részét. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között közleke-
dő komp 2021. júliusban az alábbi 
menetrenddel közlekedik: naponta 
06:00-18:00 óráig. A szolgáltatás 
12:00-12:30 között szünetel. Online 
jegyvásárlási lehetőség: 

mezoturikomp.city-pay.hu, míg 
készpénzzel továbbra is lehet a 
helyszínen jegyet vásárolni.

Júniusban is folytattuk a város 
köztereinek, parkjainak ütemterv 
szerinti zöldterület rendezését. 
Fűkaszákkal és fűnyírótraktorokkal 
a hónap feléig mintegy 170.000 
nm2-nyi területen vágtuk le a füvet,  
szedtünk össze és szállítottunk el 
az ott található hulladékot, amely a 
Bánomkertben felszámolt hulla-
déklerakóval együtt 52 tonna sze-
metet jelent.

Közfoglalkoztatási program kere-
tében 540 db egynyári palánta 
(begónia, muskátli, gazánia) és 120 
tő évelő virág (tollborzfű, méhbal-
zsam, napvirág, varjúháj, levendu-
la) lett kiültetve városunk főterére, 

valamint júniusban 110 méter jár-
dafelújítást végeztünk a VIII. úton 
és a Tartsay Vilmos utcában.

Nagy örömünkre, a „Fogadj 
örökbe egy parkot!” felhívásunk 
keretében a Múzeum tér körüli 
virágágyások is gondos kezekbe 
kerültek. Az idei évben a Barátság 
Nyugdíjas Klub vállalta el az örök-
befogadó teendőket a téren és a 
tagok segítettek a tér szebbé tételé-
ben. Köszönjük munkájukat! A 
Mezőtúri Városi Strandfürdő terüle-
tén üzemelő büféinkben egész nap 

széles választékkal, meleg és hideg 
ételekkel, kézműves fagylalttal és 
egyedi recept alapján készített 
limonádéval szolgálunk kedves 
vendégeink számára! Nyitva tartás 
a nyári üzemeltetési időszaknak 
megfelelően reggel 9:00 és 19:00 
óra között, hőségriadó esetén 9:00 
és 20:00 óra között.

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található 

„Vadászház” Kávézó és Szálláshely 
rendezvényterme kiválóan alkal-
mas torna-edzések, tanfolyamok, 
szülinapok, lakodalmak és baráti 
összejövetelek lebonyolítására. 
További információért keressen 
bennünket az intezmenyellato@
mturiellato.hu e-mail címen vagy a 
0656/350-037-es telefonszámon.
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20 éves a Bárdos Lajos AMI - klasszikus balett tanszaka Mezőtúron

A Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola- 
Klasszikus balett tanszaka a 
2021/2022-es tanévben ünnepelte 
megalakulásának 20. évfordulóját. 
Június 11-én a Közösségi Ház Jurta 
termében nagyszabású gálaműsor-
ral mutatkoztak be a tanszak 

növendékei. A legkisebbek (óvodá-
sok) produkciója gimnasztikai- 
utánzásos mozgáson alapult, a 
nagyobbak pedig mozdulatművé-
szet, klasszikus balett, karakter és 
moderntánc műfajokban remekel-
tek. Az elmúlt húsz év összefoglalá-
sának emlékére, balettos fotókiállí-
tással várták vendégeiket. A bemu-

tató részeként a tanszak egykori 
növendéke, Garai Maja Anna, egy 
klasszikus variációval kápráztatta a 
közönséget. A finálé produkcióban 
csaknem 50 gyermek lépett szín-
padra. A gála végén az alapfokú 
táncművészeti bizonyítványok, 
emléklapok és elismerések átadásá-
ra került sor, majd egy közös koc-

cintással zárult az este. „Mindez az 
elmúlt húsz év tartogatott számun-
ka igen nagy örömöket, kihíváso-
kat, rendíthetetlen gyászt, nehézsé-
get és fájdalmat. A közösség, ami 
formál, az önfeledtség, ami során 
átadjuk magunkat a zenének. 
Tudatalatti, ami képes az érzelmek, 
feszültségek feloldására és leveze-
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tésére. A kudarc, ami segít újra fel-
állni, kitartás, ami célokhoz vezet, 
a szorgalom és áldozatos munka, 
ami sikereket eredményez, az esz-
tétika, ami szépséget sugároz. Egy 
összetartó közösség, a tánc ezen 
formanyelvének szeretete, ami ben-
nünket igazán összeköt” - fogalma-
zott Gulyás Gerda táncpedagógus. 
Idén a növendékek számos rendez-
vényen bemutatkozási lehetőséget 
kaptak. Céljuk, a közösségformá-
lás, képességfejlesztés és tehetség-
gondozás, művészeti tevékenysé-
gük népszerűsítése. A 2021/2022-
es tanév eredményei:

XVIII. Országos Berczik Sára 
Emlékverseny-Budapest

Borsi Vanda Fruzsina (szóló)- 

“Merkúr”- című koreográfia 2. 
helyezés, Borsi Vanda Fruzsina 
(szóló)- “Késztetés”- című koreo-
gráfia 2. helyezés, Neon csoport- 
“Black skirt”-című koreográfia 4. 
helyezés, Összevont Mezőtúr-
Tiszaföldvár csoport- “Keringő”- 
című koreográfia 2. helyezés

X. Tánc-Kiállítás Országos 
Modern és Kortárs Táncművészeti 
Verseny-Budapest

Agócs Jázmin-Bíró Luca- 
“Heaven of peace”- Gyermek 
korosztály-Mozdulatművészet 
duett kategória- “Különdíj, Borsi 
Vanda Fruzsina- “Merkúr”- Ifjúsági 
korosztály- Modern balett szóló 
kategória- “Különdíj”, Borsi Vanda 
Fruzsina- “Késztetés”- Ifjúsági kor-

osztály- Jazztánc szóló kategória- 
“Különdíj”, Borsi Vanda Fruzsina- 
“Kegyetlen természet”-Ifjúsági kor-
osztály- Kortárstánc szóló kategó-
ria- 2. helyezés, Pete Alexa- 
“Autumn romance”- Ifjúsági kor-
osztály- Mozdulatműveszet szóló 
kategória- “Különdíj”

Dance Universum International 
Dance Competition Series-
Kiskunfélegyháza

Borsi Vanda Fruzsina-“Merkúr”- 
1. helyezés, Borsi Vanda Fruzsina-
“Késztetés”- Ezüst minősítés, Balla 
Réka Gyöngyvér-Soltész Anna- 
“Meggyfa”- 1. helyezés, Neon 
csoport-“Forever is the World”- 2. 
helyezés, Neon csoport-“Black 
skirt”- Ezüst minősítés

Köszönjük a támogatást: 
Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola, Közösségi Ház, Szülők, 
Hozzátartozók.

A Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola klasszikus balett 
tanszaka pótfelvételt hirdet a 
2022/2023-as tanévre, a mozgást 
kedvelő gyermekek számára. 
További információ: Mezőtúri 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Bárdos Lajos 
Alapfokú Művészeti Iskolája 5400 
Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky utca 
39/a. +36-56-350-899. Kapcso-
lattartó: 

Gulyás Gerda, 
+36-70-425-2075.

Peter Brook, a híres rendező 
szerint igen jó előadásnak számít, 
ha akár egyetlen kép is megma-
rad belőle. Kakuk Móni osztályáról 
két erős képet őrzök: a 2007-es 
szalagavatón fehér ruhában, nép-
táncos elemekkel adják elő a har-
madikosok nagyon fegyelmezett, 
nagy munkát mutató, így aztán 
emlékezetes előadását. Drámaórán 
pedig egy „nem kell” babáról készí-
tenek torokszorító improvizációt.

Mostanában más szerepben is 
láthattam Mónit: népes közönség 
előtt beszélhetett nemrégiben meg-
jelent regényeiről.

Bevallom, még nem olvastam 
őket, de a beszélgetésben lenyűgö-
zött, micsoda filozófiai tudás, 
micsoda történelmi ismeretanyag, 
micsoda intuíció kell a szálak 
összerendezéséhez, egy kerek tör-
ténet létrehozásához. És persze 
elgondolkoztam örök kérdéseimen: 
tudjuk, hogy kik élnek közöttünk? 
Tisztában vagyunk, hogy mi min-
dent tudnak? Tudunk-e örülni egy-
más munkájának?

Gyakran morgok, gyakran mor-
gunk városunk állapotán. Javít-
hatna közérzetünkön, ha sokszor 
megláthatnánk a mellettünk élő 
embereket.

Achs Károly

Az életben ott lenni nem könnyű 
dolog. És úgy ott lenni, hogy az ott-
ból otthon legyen – talán csak néha 
adatik meg az életünkben, és talán 
csak egy-egy rövidpillanat erejéig. 
Van, akinek sosem. Kakuk Móninak 
most sikerült – ezt bizonyítja nem 
rég megjelent könyve és a péntek 
délutáni beszélgetés is. 

Mindegy, hogy egy 2300 évvel 
ezelőtt élt férfi bőrébe bújunk vagy 
egy ismeretlen padláson kutatjuk a 
múltunkat – ha jó, amit csinálunk, 
ha összhangban vagyunk a terem-
téssel, akkor az másoknak is jó. 

Minden mindennel összefügg, és 
ahogy Móni mondja: meri remélni, 
hogy semmi sem véletlen. Ezt is 
üzeni nekünk a Kakuk-regény.

Móni legújabb műve rendhagyó 
kiadásban jelent meg: valójában két 
regény egybekötve. Amikor kezem-

be vettem, egyből a kínai jin-jang 
szimbólum jutott eszembe, persze 
az elrendezés miatt is.  Sötét és 
világos, nőies és férfias, ívelt és 
szögletes – folytathatnám a felsoro-
lást a végtelenségig. A lényeg az 
egységben van. A két regény (Mit 
tettél, Demetriosz?, Madeleine pad-
lása) teljesen másról szól, valójá-
ban azonban ugyanazt közvetíti: ha 
nem kérdezünk rá létezésünk 

lényegére, ha nem állunk meg értel-
mezni magunkat és életünket a 
folyamatosan sodródó időben – 
akkor lehet, hogy nincs is értelme 
az egésznek. Demetriosz és 
Madeleine is erre törekszik a két 
műben, mi se legyünk gyávák meg-
tenni mindezt – ebben is segít ben-
nünket a szerző.

Valójában Peter Brooknak nagyon 
igaza van – ahogy volt tanárom és 
kollégám írta a fentiekben - , de 
nekem nem egy kép marad meg, 
hanem egy egész képsorozat erről 
az estéről. Jó egy ilyen privát „fej-
ben-mozi”, mert akárhányszor 
megnézhetjük, újraélhetjük a fon-
tos pillanatokat. 

Az Ünnepi Könyvhét tapasztala-
tai, a 19-es szám misztikuma, az 
előítéletek, a megbocsátani tudás 
fontossága, a génjeinkben öröklődő 
múlt és őseink, a kürti boszorkány 
legendája, az alföldi pogácsa veszé-

lyei, Kálmán grafikái, a Benedekfi 
házaspárnak köszönhető zongora-
hangok, Presits Tamás lenyűgöző 
orgánuma – sorolhatnám a saját 
gyártású, tóthanikóféle rendezői 
változatot erről az estéről, de 
minek? Aki ott volt, annak úgyis 
máshogy pörög le a saját „filmje”. 

Ezen az estén utoljára azt kér-
deztem meg Mónitól: az Ő „padlá-
sán” mi található. „A pince” – vála-
szolta egykori telekis sorstársam. 
Egy pince, amelyik folyamatosan 
növekszik, tágulnak falai, benépe-
sülnek a művész számára eddig 
még ismeretlen emberekkel, hely-
színekkel – egy következő mű 
lehetséges szereplői. Kedves Móni, 
bővüljön ez a pince, és minél hama-
rabb formálódjanak a gondolatok 
sorokká!

„Kék regényed” főhőse, Demet-
riosz ókori alexandriai könyvtáros 
volt, számára az életet a Muszeion, 
a könyvek, a kultúra és annak ter-
jesztése jelentette. Nem tudta, hogy 
egyszer meg fog semmisülni élete 
értelme, hiszen a híres könyvtár 
leégett.  De ha sejtette volna, bizto-
san elrejti saját padlásán legújabb 
könyvedet.

A program a TOP 7.1.1 
-16-H-ESZA-2020-01383 Kultúra-
Hagyomány pályázat keretében való-
sult meg. 

Tóth Anikó
Fotó: Szabó Dorina

A pincétől a padlásig – beszélgetés Kakuk Mónival - egy könyv(kiadás) margójára
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  Május 28-án a Szív-ért klubbal 
Székesfehérvárra látogattunk. E 
kirándulás fő célja a 800 éve 
kiadott Aranybulla előtti tisztel-
gés. 

Kis csapatunk 10 óra körül érke-
zett a székesfehérvári vasútállo-
másra, ahonnan busszal mentünk a 
belvárosba. Délre volt időpontunk a 
Királyok és szentek (Az Árpádok 
kora) című kiállításra. Előtte még 
belevetettük magunkat a vásári for-
gatagba, amit a gyermeknap alkal-
mából tartottak. A főtér épületei 
kiváló hátteret adtak e hangulatos 
vásári sokadalomnak. A városháza 
közeléből induló kisvonat jó alka-
lom arra, hogy a város távolabb 
lévő épületeit, s tereit is megtekint-
sük. 

Visszatérve, a ciszterciek rend-
házában lévő Királyok és szentek 
kiállítást néztük meg. A kiállítás 
lényege a honfoglalás korától az 
Árpád-ház kihalásáig bemutatni e 
kor tárgyi bizonyítékait. Több 
országból hozták vissza a kiállí-
tott tárgyakat, többek között 
Párizsból, a Vatikánból és Bécsből, 
de számos magyar múzeumból is 
kerültek be régi emlékek e kiállí-
tásra. 

Szép számban voltak tarsolyle-
mezek, fegyverek, érmek stb. 
Fontos megemlíteni a Képes króni-
ka képeinek kiváló nagyításait, a 
csodálatosan díszített Attila kardot 
vagy a III. András lányának  
Boldog Erzsébet gazdagon díszí-
tett sírfed-lapját. Írásos emlékeink 
közül is volt itt pár pótolhatatlan 
ritkaság. Az Aranybulla egy kései 
átirata, az Ómagyar Mária-
siralom vagy a Gesta Hungarorum.

  A kiállítás után a helyi 
Tourinform idegenvezetőjével Györe 
Gabriellával egy kis sétát tettünk a 
belvárosban. Elmondta, hogy a víz-
erek még most is behálózzák a 
várost, legtöbbjük ma már csator-

nába van kényszerítve a föld alá. 
Régebben Székesfehérvár több 
szigeten helyezkedett el egy 
mocsár közepén. A Varkoch 
György szobor előtt egy aranyha-
lakkal teli medence volt, ahonnan 
rendre eltűntek a halak. Kiderült, 
hogy a helyi macskák fogták ki 
őket. 

Van a téren egy gyönyörű virág-
óra, amit egy helyi órás tart kar-
ban. Itt Fehérváron ez a mester-
ség apáról fiúra száll. Itt van óra 
igazán. Toronyórák, zenélő óra, s 

mind távirányítással beállítható. 
Fehérvár területén a középkori épü-
letek teljesen eltűntek a sok harc, 
ostrom miatt. Ma egy barokk várost 
csodálhatunk a helyén, de az i-re a 
pontot a végén az egyik ház falára 
futtatott rózsalugas tette, és a cisz-
terci templom és sekrestyéje. A 
bútorzatot a ciszterciek előtt a pálo-
sok idejében egy pálos atya faragta 
ki aprólékos finomsággal.

A kalandos út után jóleső fáradt-
sággal tértünk haza. Köszönettel 
tartozunk Sánta Gyula  klubvezető 
szervezésének.

  
Varga Zoltán klubtag

Tisztelgés az Aranybulla előtt
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Esély az újrakezdésre

Immár 1 éve nyitotta meg a kapuit Mezőtúron is a Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió Új Esély Központja, ahol kiváló szakembereink segít-
ségével szenvedély, illetve pszichiátriai betegek kaphatnak esélyt egy 
szebb jövőre.

Hiszünk abban, hogy minden történetnek lehet boldog a vége, így nap-
pali ellátásunkat is pont e szellemiségben hoztuk létre. Segítséget sosem 
szégyen kérni. Ám tudjuk jól, hogy a függőség betegségként való felisme-
rése a legtöbbször bizony hosszadalmas és nehéz lelki munka eredménye.

Ha elérkezettnek látja az időt arra, hogy romboló életvitelén, szokásain 
változtasson, csatlakozzon bizalommal az egymást támogató és segítő 
közösségünkhöz!

Mivel várjuk Önt a hét minden napján (ünnepnapokon is)?
• Térítésmentes szolgáltatással
• Egy rendkívül empatikus és támogató közeggel
• Tisztálkodási, mosási, szárítási lehetőségekkel
•„Drop-In” szolgáltatással: ahol lehetőséget nyújtunk rövid pihenésre, 

józanodásra, alkoholmentes folyadékpótlással, hidegélelemmel és felügye-
lettel

• Kedden és csütörtökön egyszeri meleg étellel (200 Ft/nap)
• Segítséggel a szociális ügyek intézéséhez 
• Életvezetési és munkavállalási tanácsadással
• Szükségleteihez és igényeihez igazított problémakezeléssel, egyéni 

konzultációval, egyéni és csoportos esetkezeléssel, kríziskezeléssel
• Szakorvosi konzultációs lehetőséggel
• Lelkigondozással
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?
• Tárcsázza a 06 70 661 8674-es telefonszámunkat. Munkatársunk visz-

szahívja Önt annak érdekében, hogy egyeztethessék az igényeket és a 
lehetőségeket.

• Személyesen pedig a Mezőtúr, Sugár út 31.szám alatt kereshet fel ben-
nünket.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez köte-
lező a betegséget igazoló szakorvosi szakvélemény bemutatása. 
Amennyiben nem rendelkezik ezzel, kérje szükség esetén munkatársa-
ink segítségét.

BTESZ munkatársai

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Mezőtúr VI. számú (Molnárné 
Dr. Czucza Éva körzete) és VII. számú (Dr. Ecseki Terézia körzete) 
felnőtt háziorvosi körzetben a helyettesítés rendje az alábbiak szerint 
alakul 2022. június 27. és 2022. augusztus 31. között:

2022. június 27. és 2022. július 29. között mindkét körzetben 
Molnárné Dr. Czucza Éva háziorvos rendel. 

Rendelés helye: Orvosi rendelő, Mezőtúr, Sugár úr 25.
Rendelés ideje: 

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 08.00-11.00

Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 08.00-11.00

Péntek: 08.00-11.00

2022. augusztus 01. és 2022. augusztus 31. között mindkét 
körzetben Dr. Ecseki Terézia háziorvos rendel. 

Rendelés helye: Orvosi rendelő, Mezőtúr, Sugár úr 25.
Rendelés ideje: 

Hétfő: 08.00-11.00
Kedd: 08.00-11.00

Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 08.00-11.00

Péntek: 08.00-11.00

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET 

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

Várjuk ügyfeleinket 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

-ingyenes és fájdalommentes hallásvizsgálat 
- hallókészülék próbahordás

- a legmodernebb hallókészülékek széles választéka – 
tölthető hallókészülékek

-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek 
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

A Rédei-Fém Kft. hazai és uniós 
pályázati forrásokból bővül

A közelmúltban több helyi vál-
lalkozás is örömmel számolt be 
arról, hogy a modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodás elősegítésére nyer-
tek el pályázatot és részesülnek 
hazai és uniós támogatásokban. 
Így a Rédei-Fém Kft. is bemutatta a 
jelenlegi és korábbi pályázatok 
alkalmával elnyert, a gyártást jelen-
tősen segítő berendezéseket június 
2-án. Rédei Péter, a Rédei-Fém Kft. 
ügyvezető igazgatója a sajtótájékoz-

tató alkalmával elmondta, a 209 
millió Ft vissza nem térítendő 
támogatásból egyrészt  vásároltak 
három heggesztőgépet, egy lézer-
vágó gépet, egy élhajlítógépet, és a 
vállalati infrastruktúrát is fejlesztik, 
többek között megoldhatóvá válik 
két műhely összekötése. A fejlesz-
tések által, amik őszre befejeződ-
nek, a kapacitás növelésével több 
megrendelést tudnak majd teljesíte-
ni.

Kakuk Móni
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Rafael József élt 58 évet,
Sebestyén Sándor élt 90 évet,

Szabóné Czihat Eszter Erzsébet 
élt 73 évet,

Lakatos Béla élt 62 évet,
Dávid Istvánné Jakucs Magdolna Ilona élt 75 évet,

Fazekas Sándor élt 78 évet,
Madarász Zsigmond Istvánné 

Kalocsa Terézia élt 73 évet,
Darvasi Antal élt 81 évet,

Búsi Lajos élt 80 évet,
Sípos Jánosné Jakucs Juliánna élt 77 évet,

Kádas Gábor élt 62 évet,
Fodor István élt 62 évet,

Herbály Imréné Belovai Judit Eszter élt 59 évet,
Győrfi Lajosné Varga Erzsébet élt 98 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

Július 1-7-ig: 
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros, VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Július 8-14-ig: 
Kamilla Gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 56/350-993
 

Állatorvosi ügyelet:
 
Július 2-3-ig: 
dr. Bodó Péter 
Túrkeve, Debreceni út
Tel: 0630/239-9343
 
Július 9-10-ig: 
dr. Nagy Levente 
Mezőtúr, Petőfi u. 22. 
Tel: 56/850-006; 06/30-664- 
8257

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.

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

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

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok 
küldik meg a szerkesztőségnek.

Rafael Mária SzófiaRafael Mária Szófia
(Horváth Aranka)(Horváth Aranka)

Szűcs-Németh HilkaSzűcs-Németh Hilka
(Németh Hilka)(Németh Hilka)

Házassági évfordulósok köszöntése
A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzatának 

vezetése az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50.és 60. házas-
sági évfordulójukat 2022-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hoz-
zátartozóik jelentkezési határideje 2022. augusztus 1. Jelentkezés helye: 
személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal 
nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri 
köszöntő ideje és helye: Túri Vásár - 2022. augusztus 14. További info: 
Közösségi Ház, 06-56-350-075                        Bordács László, ügyvezető

 Pályi Milán Pályi Milán
(Huszár Ágnes)(Huszár Ágnes)


