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Augusztustól várja a nézőket a Szabadság Mozi- és Színházterem
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Ha a Petőfi út 5. számban lévő 
téglák mesélni tudnának, 100 év 
történetét sorolnák el. Ennyi év 
elteltével is hálával emlékeznének 
vissza arra, hogy az épület  közada-
kozásból épült, patkolókovácsok, 
fazekasok, csizmadiák, asztalosok 
és más iparosok, kereskedők egye-
dülálló összefogásával. Regélnének 
a bálokról, szerelmekről, a nagyte-
remben rendezett színi előadások-
ról… A homlokzati téglák büszkén 
illegetnék magukat, hiszen ott van 
ma is a díszes kerámia csík, amit 
még Badár Balázs fazekasmester 
készített, adakozó iparosként. 
Talán elkomorodnának, ha eszükbe 
jutna 1944. A háború kitörése, az 
elhalkult bálok, tönkrement iparos 
családok… Viszont újra elmoso-
lyodnának halványan, és bizonyára 
nem lennének restek elárulni, hogy 
1950-től a Városi Kultúrotthonnak 
adtak helyet. Az Egressy Béni 
Színjátszó körben évente legalább 
két új darabot mutattak be. A hét-
köznapok feszültsége a Petőfi út 5. 
szám alatt feloldódott, a fodrászból 
a színpadon primadonna, a sza-
kácsból herceg válhatott. A téglák 
mesélhetnének a füstről, ami bebo-
rította az eget, amikor a szomszéd 
mozi 2004-ben lángra kapott. 
Minden a hamu martalékává vált. A 
tűzoltók szirénái mikor elhalkul-
tak, csend lett… s újra körvonala-
zódtak az álmok, de évekig nem 
történhetett semmi. Elérkezett 
2022. augusztus 2-a. Badár Balázs 
és a többi iparos bizonyára a legva-
dabb elképzeléseiben sem gondol-

ta, hogy teltház előtt figyelik a 
mezőtúriak a repülőgép pilótákat 
100 év múlva abban a teremben, 
amit ők két kezükkel megépítettek. 
De azt biztos remélték, hogy fontos 
helyszíne lesz Mezőtúrnak az 
ükunokáik, szépunokáik idején is. 
Egy újabb álom vált valóra a leszár-
mazottak lábnyomán… 

2022. augusztus 2-án újra el 
lehetett csípni a Mezőtúron rég 
nem hallott kérdést boltokban vagy 
a piacon: „jössz este moziba?”. A 
családok, barátok az előre lefoglalt 

jeggyel készülődtek. A büfében meg-
érkezéskor pattogatott kukoricát 
vásároltak, és ha körbenéztek, láthat-
ták a régi piros székeket kiállítva és a 
falon a régmúlt időszak emlékképeit.   

2021. év végén kezdődtek meg az 
építési munkák. Kialakították a 
gépházat, 8 x 3,5 méteres matt 
fehér, motoros vásznat szereltek 
fel, elé pedig függönyt függesztet-
tek. Az üléseket kényelmes, fejtám-
lás, pohártartós újakra cserélték, 
burkolatokat újítottak fel, megol-
dották a sötétítést, kárpitoztak, 
valamint szigetelési és elektromos 

hálózati munkákat végeztek. A gép-
házban egy Christie CP2320-as RGB 
lézer vetítőgépet, Xpand aktív 3D 
rendszerrel installáltak. A filmek 
5.1-es és 7.1-es hangrendszerben 
szólalnak meg JBL hangszórókon 
keresztül, amelyeket a CP750-es 
hangprocesszor vezérel Crown vég-
fokokon keresztül, a teremben 144-
en tudnak egyszerre mozizni. A 
színházat tekintve 190 férőhely 
értékesíthető. A 2D jegyárak teljes 
áron 1400 forintba kerülnek, a 3D 
jegyek pedig 1600 forintba. A ked-

vezményes jegyek 200 forinttal 
kerülnek kevesebbe mindkét kate-
góriában. A kedvezményre a diá-
kok, a gyermekek és a nyugdíjasok 
jogosultak. Vetítések pénteken, 
szombaton és vasárnap lesznek, 
emellett a tervek szerint hamarosan 
színházi előadások is várják majd a 
mezőtúri és környékbeli közönséget. 

Augusztus 2-án, a megnyitó nap-
ján a Top Gun: Maverick című film-
je volt műsorra tűzve, a főszerep-
ben Tom Cruissal. Az új, kényel-
mes székek, és az országban 
kiemelkedő mozitechnika páratlan 

kikapcsolódást nyújtottak a meg-
nyitóvetítésen. Beszédet mondott 
Herczeg Zsolt, a térség országgyű-
lési képviselője, Szűcs Dániel, 
Mezőtúr polgármestere és Hubai 
Imre a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnöke. Lendü-
letes, inspiráló gondolataikat nagy 
tapssal jutalmazták a jelenlévők. 
Szűcs Dániel kiemelte, a vidéki 
mozikat tekintve kiemelt helyen 
szerepel immár technikai felszerelt-
ségét illetően a mezőtúri mozi, 
Balatonfüred és Sárospatak mellett 
ez a harmadik város, ahol ilyen 
prémium kategóriás vetítőgép sugá-
rozza a filmeket. Szűcs Dániel hoz-
zátette, egyrészt helyi összefogás 
eredménye az új intézmény, más-
részt komoly állami támogatások 
tették lehetővé az álom megvalósu-
lását. Herczeg Zsolt szintén kihang-
súlyozta, nehéz utat jártak be 
ahhoz, hogy ez a modern kulturális 
színtér a városé lehessen, de min-
den küzdelmet megért. Hubai Imre 
(aki amellett, hogy a Megyei 
Közgyűlés elnöke, régóta mentora 
többek között a mezőtúri művész-
telepnek) meghatódva állt a közön-
ség előtt, hiszen, mint ahogy emlí-
tette, egy város pezsgése függ attól, 
milyen kulturális lehetőségei van-
nak. Hubai Imre megvallotta, a Top 
Gun első részét harminc évvel ezelőtt 
látta először még repülő-gépszerelő- 
tanuló korában, és számtalan alka-
lommal, újra és újra megnézték isko-
latársaival az ikonikus filmet.  

A köszöntőket követően rendhagyó 
módon nem nemzetiszín szalagot vág-
tak át a megnyitó keretében a színpa-
don, hanem stílusosan egy filmszalagot.
 Kakuk Móni

Fotó: Jenei József
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Köszönet

Nagy örömömre szolgál, hogy sok év várakozás után, a 2022. augusztus 
2-i teltházas megnyitó vetítés óta ismét elmondhatjuk: van mozi Mezőtúron. 
A felújított Petőfi út 5. szám alatti Színházterem újjászületett, immár 
Szabadság Mozi- és Színházterem néven üzemeltetjük és igyekszünk min-
den tekintetben megfelelni e nemes feladatnak. Amellett, hogy a mozi 
technikai felszereltsége kimagasló a vidéki mozik tekintetében, a kénye-
lemre is nagy hangsúlyt fektettünk. Nyáron a jól klimatizált, télen a jól 
fűtött teremben, karfás, pohártartós, puha székekben élvezhetőek a premi-
er filmek és a 3D vetítések. 

Továbbá hamarosan megkezdődnek a színházi előadások is.
Köszönöm a munkatársaimnak, a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN 

Kft. dolgozóinak, és Mezőtúr Város Önkormányzatának, hogy munkájuk-
kal megvalósították ezt az álmot. Hálásan köszönöm mindenkinek, aki a 
Szabadság Mozi- és Színházterem megnyitóján részt vett vagy gondolatban 
velünk volt. 

Szeretettel várunk mindenkit a pénteki, szombati, vasárnapi mozi vetíté-
sekre és későbbiekben a színházi estekre is. További részletek és online 
jegyfoglalás elérhetőek a honlapon: www.szabadsagmozi.hu oldalon vagy 
a helyszínen leghamarabb egy órával a film kezdő időpontja előtt.

Bordács László
ügyvezető

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Letette a polgármesteri esküt Szűcs Dániel

Az időközi polgármester 
választás eredményesen zárult, 
a szavazóhelységekben a leg-
több bizalmat a lakosság 
részéről július 17-én Szűcs 
Dániel kapta. 

Augusztus első napján a 
Városháza dísztermében bará-
tok, támogatók és a képviselő-
testület jelenlétében hangzott 
el a hivatalos eskütétel. Ezt 
követően Szűcs Dániel beszé-
dében kiemelte, akkor halad 

előre egy város, ha annak a 
közössége erős és emellett a 
tagjai pozitív életszemlélettel, 
egymást meghallgatva, közösen 
formálják a jövőt. 

Kihangsúlyozta, megtisztel-
tetés számára tovább dolgozni 
Mezőtúrért és ígérte, a legjobb 
tudása szerint, szívvel-lélekkel 
szolgálja a város lakosait.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

MOZIMŰSOR 

2022. augusztus 11. csütörtök  
17:30 Együtt kezdtük 2D magyar játékfilm
19:30 A gyilkos járat 2D amerikai akciófilm

2022. augusztus 12. péntek
17:30 Együtt kezdtük 2D magyar játékfilm
19:30 A gyilkos járat 2D amerikai akciófilm

2022. augusztus 13. szombat
15:00 DC Szuperállatok ligája 2D amerikai animációs kalandfilm
17:30 Együtt kezdtük 2D magyar játékfilm
19:30 A gyilkos járat 2D amerikai akciófilm

2022. augusztus 19. péntek
17:00 Együtt kezdtük 2D magyar játékfilm
19:30 A fenevad 2D amerikai thriller

2022. augusztus 20. szombat
15:00 DC Szuperállatok ligája 2D amerikai animációs kalandfilm
17:30 A fenevad 2D amerikai thriller
20:00 A gyilkos járat 2D amerikai akciófilm

2022. augusztus 21. vasárnap
15:00 Minyonok – Gru színre lép 2D amerikai animációs kalandfilm
18:00 Együtt kezdtük 2D magyar játékfilm

Jegyvásárlás személyesen a Szabadság Mozi – Film és Színházban, 
nyitvatartási időben a vetítési napokon az első vetítés előtt 1 órával, 

vagy online a szabadsagmozi.hu honlapon lehet. 

Buli keleten!

A fesztivál helyszíné-
ül idén is a Mezőtúri 
Városi Strandfürdő és 
Fedett Uszoda szolgált. 

Az árnyékos liget, a 
füves terek, a strand 
rabul ejtette a látogató-
kat. Az East Fest bérlet 
ára magában foglalta a 
kempingezés és a strand-
használat díját is. A fesz-
tiválozók szerdán költöz-
hettek be a rendezvény-
re. A színpadon megje-
lentek a magyar könnyű-
zenei élet tehetségei hat 
zenei helyszínen. A több 
mint száz hazai előadót 
felsorakoztató zenei 
kínálatban olyan előadók 
szerepeltek, mint a 
Tankcsapda, Halott Pénz, 
Majka, Bagossy Brothers 
Company, Kowalsky meg 
a Vega vagy a Charlie Band. 
Természetesen a hazai elektronikus 
zenei élet és hiphop közösség 
krémje is képviseltetette magát a 
2022-es East Festen.

A zenei programok előtt sporto-

lási lehetőségek, változatos játékok, 
Civil Falu, stand up és egyéb elő-
adások tették tartalmassá a bulit 
megelőző órákat.

Kakuk Móni
Fotó: Szabó Dorina
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A Budapesti MediCantare Vegyeskar és a mezőtúri Sono Felici Énekegyüttes közös koncertje

Két kórus találkozója Mezőtúron

Szépséges élményben lehetett 
része annak, aki elfogadta meghí-
vásunkat, és ellátogatott a zsina-
gógába július 16-án. Kamarakó-
rusunk vendégül látott egy buda-
pesti énekkart. 

A Budapesti MediCantare 
Vegyeskar a SOTE Egészség-
tudományi Karán működő kórus. 
Ahogy magukat jellemzik: „Az 
egyik legsokszínűbb közösség 
vagyunk, amellyel találkoztál. 
Vannak közöttünk bölcsészek, 
informatikusok, ápolónők, mérnö-
kök, tanárok, gyógytornászok, 
tudósok. De egy közös bennünk: a 
zene iránti szeretet és lelkesedés.” 
Tőri Csaba karvezető és Behany 
András másodkarnagy irányításá-
val a kórus évente 6-7 saját koncer-
tet ad. Emellett szívügyüknek 

tekintik a karéneklés népszerűsíté-
sét kisebb településeken, falvak-
ban, olyan helyeken is, ahol nem 
működik még énekkar.

Vendégeink előző délután érkez-
tek. Egy közös esten, ahol ennyi 
éneklő ember tartózkodik, előbb-
utóbb felcsendül valamilyen dal-
lam, így vacsora után énekszótól 
volt hangos a Buona Sera Pizzéria. 
Szombaton délelőtt a város több 
pontján hangzottak fel kórusművek 
az arra járók örömére. Délután kez-
dődött a két énekkar közös kon-
certje. Először a mezőtúri Sono 
Felici Énekegyüttes műsorát hall-
hatta a közönség. 

Vendégeink repertoárján Mozart 
és Kodály műveitől kezdve a Queen 
We Will Rock You-ján keresztül a 
rajzfilmslágerekig mindenféle stílus 

szerepelt. Igazán különleges 
élmény volt több műsorszámukat 
harmonika kíséretével hallgatni, 

illetve megcsodálni a hangszer vir-
tuóz lehetőségeit szólódarabok elő-
adásakor. 

A tartalmas szombati napot egy 
közös vacsorával zártuk. Abban a 
hitben búcsúztunk egymástól, 
hogy találkozunk még, és a két 

kórus között kialakult együttműkö-
dés folytatódhat. 

A Sono Felici Énekegyüttes 
köszönetét fejezi ki a találkozó 
lebonyolításában nyújtott segítsé-
gért a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft-nek, azon belül is 
Ádám Eszter munkatársnak a hely-
színek biztosításáért; a Karcagi 
Szakképzési Centrum Mezőtúri 
Szakképző Iskola és Kollégiumnak 
a szállásért; a Buona Sera 
Pizzériának és tulajdonosának, 
Prifer Zsoltnak, amiért befogadtak 
bennünket, és Fekécs Gábornak, 
aki a szombati vacsorát felajánlotta 
és kivitelezte. 

Fekécsné Beregszászi Erzsébet
Fotók: beküldött fotók

Többek között új fejlesztő szoba épül a 
Harmatcsepp (Újlaki) Óvodában

Várhatóan 2023-ban elkezdődik 
a Harmatcsepp (Újlaki) óvoda fel-
újítása- tájékoztatott Szűcs Dániel 
polgármester. A sikeres pályázat-
nak köszönhetően korszerűsítik a 
fűtési rendszert, felújítják a mosdó-
kat és wc helyiségeket, megvalósít-
ják a tetőhéjazat cseréjét, megújít-
ják a villamoshálózatot. A projekt 
egyik legfontosabb eleme, hogy 
kialakítanak egy fejlesztő szobát, 
ahol a fejlesztésre szoruló (SNI, 
BTMN) gyermekeket a mai kor 
elvárásainak megfelelő környezet-

ben, korszerű fejlesztő játékokkal 
fejleszthetik a későbbiekben. Ezek 
után a magas gyermeklétszámú 
óvoda a fejlesztésre kötelezett fel-
adatát maradéktalanul el tudja 
látni. Továbbá kiemelt része a pro-
jektnek, hogy a Vásár utcában par-
kolókat alakítanak ki. 

Az óvoda jelenleg 3 csoporttal 
működik. Családias hangulata és 
szeretetteljes közege miatt kiérde-
melten népszerű.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Újra nyit a Draskovits Kerámiagyűjtemény

Az elmúlt hónapokban a 
Szabadság Mozi építési mun-
kálatai miatt a gyűjtemény 
csak bejelentkezéssel volt láto-
gatható. 

A Túri Vásár napján már 
újra megtekinthető, majdnem 
100 új kerámiával a tárolók-
ban. 

Augusztus 14-én 10 és 16 óra 
között lesz nyitva. 

Augusztus 16-tól keddtől pén-
tekig, naponta 13 és 16 óra, 
szombaton 10 és 14 óra között 
tekinthető meg az ország egyik 
leggazdagabb kerámiagyűjtemé-
nye.

Forrás: Túri Fazekas Múzeum 
facebook oldala. (A képen a gyűj-
temény egy kerámiájának részlete.)
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- Különleges helyszínt választott élete egyik legfontosabb kérdésének 
feltételére a MH 86. Szolnok Helikopter Bázis pilótája, Zsolt. A lánykérésre 
egy meglepetés repülés után került sor, és Viktória a pilóta kérdésére bol-
dogan igent is mondott.

- Megnyílt a Városháza Kávézó Mezőtúron, a Kossuth Lajos tér 1. szám 
alatt. Csapolt sörrel, bio kávéval, update menükkel, beltéri és kültéri 
beszélgetős asztalokkal várják a kikapcsolódásra, csevelyre vágyókat reg-
gel 9 órától este 21 óráig!

- 15 éves lett a Túri Kóborka Közhasznú Egyesület, akik mindent meg-
tesznek az elárvult kutyákért, macskákért és igyekeznek minden fórumon 
felhívni a figyelmet a felelősségteljes állattartás szabályaira.

- FOXPOST csomagküldő automata nyílt Mezőtúron, a Balassa Bálint 
utca 10. szám alatt. A FOXPOST automatákkal csomagot feladni, terméket 
átvenni és visszaküldeni is lehet, elérhető árakkal. Már 650 db automata áll 
rendelkezésre országszerte.

- Kézműves vásárt rendezett a Mezőtúri Intézményellátó Kft. július 
29-én, az East Fest idején, a volt Főiskola épülete előtt.

- Ötpontos intézkedési tervre tett javaslatot az aszályveszély miatt nem-
rég megalakult operatív törzs, közölte az Agrárminisztérium. Azt írták, 
hogy „a kormány és az agrártárca minden lehetséges eszközzel támogatja 
a termelőket ebben a rendkívüli helyzetben”. Az aszálykár 690 ezer hektárt 
érint, soha ilyen mértékű nem volt korábban.

- Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász munkája, a Huncut szilva herceg 
lett idén Magyarország tortája, a Magyarország cukormentes tortája címet 
pedig a szegedi Gyuris László Nagyi kedvence fantázianevű süteménye 
nyerte el.

- Az „Ezerjó” Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 
augusztus 05-én 20.00-kor megrendezésre került „Törökszentmiklós 300 - 
TÁNCJÁTÉK” című a Szem-Ma Tanyán, A művészeti alkotás méltó módon 
emlékezett meg a város újra telepítésének 300 éves évfordulójáról.

- Az Egészségügyi Világszervezet döntése alapján közel 3 évtizede 
augusztus elseje az anyatejes táplálás világnapja. Ehhez kapcsolódva tar-
tott kismama és baba találkozót Szarvason a Körös-szögi Kistérség 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Védőnői Szolgálata.

- A „Szántóföldi növények vetőmagtermesztése” címmel Prof. Dr. 
Izsáki Zoltán professor emeritus és Prof. Dr. Kruppa József c. egyetemi 
tanár, ügyvezető, a könyv szerkesztői és egyben társszerzői is, a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kiadásában megjelent háromkö-
tetes könyvüket mutatták be 2022. június 21-én, Szarvason.

- Tömösvári Gábor szórakoztatta a Buona Sera Ristorante teraszán ülő-
ket augusztus 5-én, másnap pedig  a Latte Beggars adott akusztikus koncer-
tet a népszerű Szabadság úti étteremben. 

- A leglátványosabb csillaghullás augusztus 11-től 13- ig tart, amikor 
eléri a Föld légkörét a Perseida meteorraj, de egész augsztusban érdemes 
figyelni az éjszakai égboltot azoknak, akiknek akad beteljesületlen kíván-
sága.

- Hamarosan nyit a közel három évig újított Szolnoki Szigligeti Színház, 
a bérletek értékesítése megkezdődött a következő évadra. Nem csak meg-
újult épülettel és jegyirodával, de színes, izgalmas repertoárral is várja 
majd az új évadban közönségét a Szolnoki Szigligeti Színház. A tiszaparti 
teátrum hat nagyszínpadi bemutatóval, öt új bérletes előadással készül.

Kakuk Móni

Életcserepek címmel nyílt meg

Gonda István és Búsi Lajos kiállítása Budapesten

Hatalmas érdeklődés mellett 
nyílt meg a nemrég elhunyt 
Búsi Lajos (1941. augusztus 17. 
- 2022. június 23.) és az idén 
70. születésnapját ünneplő 
Gonda István, a Népművészet 
mesterinek alkotásait bemutató 
kiállítás a Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeumban, 
Budapesten, Életcserepek cím-
mel. A mezőtúri Fazekas 
Szövetkezet régi tagjai és 
nagyon sok volt tanítvány tisz-
telte meg a jelenlétével a meste-
reket. A kiállítást megnyitotta 
Pusztai Zsolt muzeológus, a 
Túri Fazekas Múzeum igazga-
tója. Dallamokkal közreműkö-
dött Török Lilla énekes. 
Augusztus 6-án tárlatvezetésen 
is találkozhattak az érdeklődők 

Gonda Istvánnal, aminek része-
ként nemcsak mesélt műhely-
titkokról és az életútjáról, 
hanem mesterség bemutatóval 
is megörvendeztette a résztve-
vőket. A Hagyományok Háza 
részeként működő Magyar 
Népi Iparművészeti Múzeum 
10 000 tárggyal rendelkező, 
országos gyűjtőkörű szakmú-
zeum, mely jelenleg időszaki 
tárlatokkal mutatja be a népi 
iparművészet történetét, jeles 
alkotóit, műhelyeit, irányzatait. 

Az Életcserepek című tárlat 
augusztus végéig megtekinthe-
tő.

Kakuk Móni
Fotó: Dusa Gábor

Hagyományok Háza
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Városüzemeltetési hírek

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:

Kiszáradt, veszélyes fák

A jelenlegi csapadékmentes, 
aszályos időjárásnak köszönhe-
tően a város közterületein levő 
zöldterületek és parkok növény-
zete, fái nagy száraszságnak 
vannak kitéve, ezért jelentős 
részük a folyamatos gondosko-
dás ellenére is kiszáradtak, 
elkorhadtak.

Kifejezetten veszélyes, mikor 
nagy szélvihar éri el a várost, 
mert ilyenkor a lehulló leszá-
radt ágak, kidőlő fatörzsek bal-
esetet okozhatnak. Munka-

társaink ezért folyamatosan 
végzik ezeknek a veszélyes fák-
nak az eltávolítását illetve vágá-
sát. Különösen fontos szá-
munkra a kiszáradt fáknak pót-
lása, ezért az elmúlt évek folya-
mán a város különböző közte-
rületein, az utak és járdák mel-
lett facsemetéket, cserjék ülte-
tését végeztük, melyek gyöke-
reihez a locsolást megkönnyít-
ve közvetlen csatlakozást bizto-
sítottunk. 

Ezért is kérjük az ingatlantu-

lajdonosok együttműködését a 
veszélyesen kiszáradt fák kivá-
gatásában valamint ezeknek az 
újonnan ültetett kis fáknak a 
gondozásában. Számítunk az 
Önök segítségére, és kérjük, 
amennyiben rendellenességet, 
hibát tapasztalnak, jelentsék 
központi email címünkön 
(intezmenyellato@mturiellato.
hu) vagy a központi telefonszá-
munkon (0656350037).  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúr és Szarvas között köz-
lekedő komp 2022. augusztusá-
ban az alábbi menetrenddel 
közlekedik: naponta 06:00-
19:00 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.

A Mátyás utcából 15m3 építé-
si és egyéb illegális hulladékot 
szállítottunk el a Kétpói hulla-
déklerakó területére.

Közfoglalkoztatási program 
keretében folytattuk Mezőtúr 
rossz állapotú járdaszakaszai-
nak felújítását, így ebben a 
hónapban 107 méteres szakasz 
került javításra a Komló úton.  
Folyamatosan végezzük a kül-
területi földutak karbantartá-
sát, augusztusban Kápolnás-
dűlőn gépi kaszálást végez-
tünk.

Sok kisgyermekes család 
látogatja naponta városi játszó-
tereinket, fontos számunkra, 
hogy napi rendszerességgel 
takarítsuk és a játékok állapotát 
is leellenőrizzük. Ezúton is kér-
jük Önöket, amennyiben rend-
ellenességet illetve hibát 
tapasztalnak, jelentsék közpon-
ti email címünkön (intezmeny-
ellato@mturiellato.hu) vagy a 
központi telefonszámunkon. 
(0656350037). Kérjük fokozot-
tan ügyeljenek a játszótéren 
elhelyezett eszközök, berende-
zési tárgyak épségére! 
Köszönjük!

Kedves Vendégeink! A 
Mezőtúri Városi Strandfürdő 
teljes kapacitással várja vendé-

geit, ahol büféinkben egész nap 
széles választékkal, meleg és 
hideg ételekkel, jégkrémmel, 
fagylalttal és egyedi recept alap-
ján készített limonádéval szol-
gálunk kedves vendégeink szá-
mára! Nyitva tartás a nyári üze-
meltetési időszaknak megfele-
lően reggel 9:00 és 19:00 óra 
között, hőségriadó esetén 9:00 
és 20:00 óra között. Várjuk 
Önöket szeretettel!

A Városi Strandfürdő közvet-
len szomszédságában található 
„Vadászház” Kávézó és Szállás-
hely rendezvényterme kiválóan 
alkalmas torna-edzések, tanfo-
lyamok, szülinapok, lakodal-
mak és baráti összejövetelek 
lebonyolítására. További infor-
mációért keressen bennünket 
az intezmenyellato@mturi-
ellato.hu e-mail címen vagy a 
0656/350-037-es telefonszá-
mon.
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Ha levendula, akkor Kétpó

Ha levendula akkor sokunk 
eszébe Tihany ugrik be leg-
először. A tavalyi évtől azon-
ban ez lassan átértékelődhet, 
hiszen sokkal közelebb is lel-
hetünk levendulára, illetve 
levendulához köthető progra-
mokhoz. 

Kétpón tavaly rendezték meg 
az első, idén a második 
Levendula Fesztivált. A rendez-
vény természetesen- a helyie-
ken túl sokakat megmozgatott 
a környékben. 

A szervezésben, a lebonyolí-
tásban a helyi csapaton kívül 
többek között mezőtúri egyesü-
letek is jelentően besegítettek. 

 A levendulaillaton kívül a 
színpadi programok minden 
korosztálynak színvonalas 
kikapcsolódást és önfeledt szó-

rakozást biztosítottak. Minden 
fellépőt sokáig tartana felsorol-
ni, de annyit mondhatunk, 
hogy az igazán neves előadók 
mellett igazi lokálpatrióta 
módon a közeli települések elő-
adói is hol zenei hangzásukkal, 
hol lélegzetelállító tánc- és  
akrobatikus mutatványaikkal 
kápráztatták el a közönséget. 

A nap egyik fénypontja az 
„Őrült vetélkedő” volt, ami 
kicsit, nagyot, fiatalt, idősebbet 
egyaránt megmozgatott. A fel-
adatokat most nem  is részle-
tezném, mert azt tényleg látni 
kell és részt kell venni benne. 

 A nap végén igazi különle-
gességként- a tűzijáték igazi 
kihívójaként, vízijátékban gyö-
nyörködhettek az érdeklődők. 
Sokak nagyon sok munkája, 
ötletessége dicsérte az igazán 
sokféle levendula kézműves 
termékeket, amivel majd a Túri 
Vásárban is találkozhatunk. 

 Tanulságként a végére csak 
annyit, ha sokan egy cél érde-
kében önzetlenül összefognak, 
kihasználva a közösség erejét, 
azoknak igazán nincs lehetet-
len küldetés!

Kovács Péter
Fotók: beküldött fotók
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

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

Kéknefelejcs dalkör

Januárban alakult meg az 
énekkarunk. Hagyomány-
őrzés, dalok felelevenítése, 
de nem utolsósorban saját, 
és más dalolni kikapcsolódni 
vágyók szórakoztatására ala-
kultunk. Rövid idő elteltével 
más települések hasonló 
klubjai tudomást szereztek 
rólunk, egyre gyakoribbá vál-
tak a meghívások, fellépések. 
Mezőberény, Gyoma, End-
rőd, Szarvas, Szolnok, 
Tiszaföldvár, Csabacsűd, 
Dévaványa stb. helyekre már volt vagy van meghívásunk. A dalkör bőví-

tette fellépési keretét szóló és páros énekléssel. 
Próbaképpen cigánytáncot is bemutattunk 
Mezőberényben, ahol nagy sikert arattunk, vissza-
tapsolták a táncosokat és azóta is minden alkalom-
mal kérik a fellépést.

Jelenleg a dalkör hat énekes és kettő támogató 
főből áll, akik nagy segítséget adnak a vidéki fellé-
pésekre való eljutáshoz.

Távlati célunk a létszám (énekesek) bővítése. 
Nagyon nagy szeretettel várjuk az énekelni, táncol-

ni szerető tagjelölteket. Minden hétfőn du. 14:30- 16:00- ig a Közösségi 
Ház 108-as termében! Gyertek, daloljunk együtt!

Baráti üdvözlettel,
Bondor Istvánné és a dalkör tagjai

Balról jobbra a képen: Hegedűsné Icuka, Csikósné 

Emike, Szűcsné Erzsike, Bánfi Erzsike, Bondorné 

Rózsika (a képről hiányzik, de szintén tag: Rácné 

Ibolyka)
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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

Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet 
hívni új telefonszámunkon. Keressenek minket bizalommal 
olyan ügyekben, amiket egyesületünk (civil szervezetként) 
orvosolni tud. Örömmel segítünk mindenkinek, aki kérdéssel 
fordul felénk. Viszont nyomatékosan kérjük önöket, hogy 
segélyhívó helyett NE minket hívjanak. 

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

Őszi-téli véradások
Helyszín: Mezőtúr, Kézműves Ház

    2022. szeptember 27. 8:00- 12:00

2022. október 25. 8:00- 12:00

  2022. november 22. 8:00- 12:00

  2022. december 13. 8:00- 12:00

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötött pénzbeli támogatás kifizetéséről.

A pénzbeli támogatásra azon gyermekek, fiatal felnőttek jogosultak, 
akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 
2022. augusztus 1-jén fennáll. 

Azon jogosultak, akik rendelkeznek bankszámlával, és Hivatalunk ren-
delkezésére bocsátották a számlaszámot, bankszámlára történő átutalással 
kapják meg a támogatást.

Azon jogosultak részére, akik nem rendelkeznek bankszámlával, vagy 
Hivatalunk számára nem ismert a számlaszámuk, az alábbiak szerint kerül 
kifizetésre a támogatás:

A támogatás kifizetésének helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Déli porta (Postával szemben).

A támogatás kifizetésének ideje: 2022. augusztus 23. (kedd) és 2022. 
augusztus 25. (csütörtök), melyet az alábbi beosztás szerint tudunk bizto-
sítani:

- A jogosult családi nevének „A” kezdőbetűjétől „.H” kezdőbetűig: 2022. 
augusztus 23-án 09.00 és 12.00 óra között.

- A jogosult családi nevének „I” kezdőbetűjétől „.P” kezdőbetűig: 2022. 
augusztus 23-án 13.00 és 15.30 óra között.

- A jogosult családi nevének „R” kezdőbetűje: 2022. augusztus 25-én 
09.00 és 12.00 óra között.

- A jogosult családi nevének „S” kezdőbetűjétől „Zs” kezdőbetűig: 2022. 
augusztus 25-én 13.00 és 15.30 óra között.

Felhívom figyelmüket, hogy kizárólag a megadott időpontban, a fenti 
beosztás szerint szíveskedjenek megjelenni a támogatás felvétele céljából!

Azon jogosultak, akik nem szerepelnek a kiosztási listán, legkésőbb 
2022. augusztus 30-ig szíveskedjenek jelezni a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Tóthné Törjék Edina ügyinté-
ző, mfsz. 3. iroda, 06-56/551-926, etorjek@mezotur.hu), mert ezt követően 
nem lehet az igényt érvényesíteni. A pótigénylési határidő elmulasztása 
jogvesztő.

A támogatás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján történ-
het. Kérem, hogy a személyazonosságuk, illetve lakcímük igazolása miatt, 
személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

DARÁZSCSÍPÉS allergia

Az elmúlt időszakban szinte minden nap bejelentést kapunk darázscsí-
pés okozta allergia miatt. Mentésirányító Bajtársaink a legtöbb esetben 
azonnal riasztják a legközelebbi kiemelt mentőegységet, mert jogos az 
aggodalom, hisz adott esetben - megfelelő gyógyszeres beavatkozás nélkül 
- akár halálos is lehet a csípésre adott válaszreakció. Tisztázzunk azonban 
néhány dolgot:

- rovarcsípés esetén, a súlyos allergiás reakció (anafilaxia) a legtöbb 
esetben 30 percen belül kialakul

- a csípés helyén keletkezett fájdalom, pirosas elszíneződés, duzzanat 
NORMÁL reakció (a szaknyelvben helyi reakciónak hívjuk), ha csak ezt 
tapasztaljuk használjunk antihisztamint akár tablettában, akár krém for-
májában

- csípést követően testszerte jelentkező kiütések, fulladásérzés, „gom-
bócérzés” a torokban, hányás, hasi fájdalom, hasmenés SÚLYOS, 
ÉLETVESZÉLYES anafilaxia kialakulását jelezheti előre - ekkor minden-
képp hívjunk mentőt

Az összes kálcium tartalmú készítmény HATÁSTALAN, hamis bizton-
ságérzetet adhat, késleltetheti a szükséges gyógyszerek beadását. Súlyos 
esetben az egyetlen életmentő gyógyszer az adrenalin! Ha csípést követően 
bizonytalanok vagyunk, nyugodtan hívjuk a 112-t, képzett mentésirányító-
ink segíteni fognak minden körülmények között! Ne felejtsük azonban, 
hogy egy csípés az fáj, viszket, duzzad, ez akár a normál reakció része is 
lehet!

Forrás: Kaposvári Mentőállomás 
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Kornak és egészségnek megfelelő kirándulást szerveztünk

A Lokomotív Vasutas Nyug-
díjasklub figyelembe véve az idősö-
dő nyugdíjas klub tagjait, ezért 
Mezőtúr környékére szervezett egy 
kirándulást, amelyen a mozgásá-
ban korlátozott klub tagok is részt 
tudtak venni. 

Sajnos, ahogy a kor halad előre, 
egyre több klubtagunknak nehezé-
re esik a mozgás, akár buszos, akár 
vonatos kirándulás esetén. Így, 
hogy ők se maradjanak ki és együtt 
legyen a klub tagsága, a Körös-
partra szerveztünk egy szalonna 
sütéssel egybekötött kirándulást. 
Ide személykocsikkal ki tudtunk 
mindenkit vinni és az egészséges 
levegőn egy kellemes napot eltöl-
töttünk a klub minden tagjával. 
Ahhoz, hogy ezt megtudjuk valósí-
tani, szükségünk volt segítségre is, 
amelyet meg is kaptunk, mert a 
helyiséget Lengyel Krisztina bizto-

sította, amelyet külön köszönünk 
neki, hogy ezzel támogatta a nyug-
díjasokat. Másik pedig, a szalonna 
sütéshez szükség volt tűzi fára, 
amelyet ingyen bérmentve biztosí-
tott a Fóti úti tüzép vezetője, 
Harmat Mihályné, ezért neki is 
külön köszönjük ezt a segítséget, 
amellyel hozzá segítette a nyugdíja-
sokat ahhoz, hogy egy kellemes 
napot tudjanak eltölteni együtt a 

természet lágy ölén. Teli élmény-
nyel, kellemesen elfáradva érkez-
tünk haza és ezek után az volt a 
véleményünk, hogy máskor is meg 
lehetne ismételni a kirándulást.

Molnár Sándor klubvezető

Zoli bácsi 90. születésnapja

Hunya Zoli bácsi 90. születés-
napja alkalmából, július 30-án 
összegyűlt a család és a jeles 
napon köszöntötte őt Szűcs 
Dániel, Mezőtúr város polgármes-
tere is. 

Az ünnepelt elmondta, édesapja, 
Hunya Vince 1898-ban látta meg a 
napvilágot, édesanyja Habzda 
Gizella 1907-ben és mindketten 
hosszú életet kaptak a Teremtőtől. 

Zoli bácsi elmesélte, hat éves 
korában belecsapott egy villám és 
bizonytalan volt, túl éli-e, de ereje 
és állhatatossága már akkor is győ-
zött. Ugrai Máriával, feleségével 57 

évig éltek házasságban. Életüket 
megnehezítette egy alattomos 
betegség. Zoli bácsi szeretett felesé-
gét 38 éven keresztül ápolta a mun-
kája és a kertművelés mellett. 
Három gyermekük, hét unokájuk 
és tizenkét dédunokájuk sokat 
tanult arról, mi a házastársi hűség, 
az egymás iránti tisztelet és a 
munka becsülete.

Még nagyon sok erőben és egész-
ségben gazdag évet kíván Zoli 
bácsinak a Mezőtúr és Vidéke szer-
kesztősége!

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

„A Mezőtúri Református Idősek Otthona és 
Tornacsarnok energetikai korszerűsítése”

Befejeződött „A Mezőtúri Református Idősek Otthona és 
Tornacsarnok energetikai korszerűsítése” című és KEHOP-
5.2.13-19-2019-00097 azonosító számú projekt, amely célja a 
Szendy Pál Református Idősek Otthona és a Pályi István 
Sportcsarnok energetikai felújítása. A projekt 297,12 millió 
forint európai uniós támogatás segítségével valósult meg. 

Mezőtúri Református Egyházközség pályázatot nyújtott be 2019-ben a 
„Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára”, KEHOP-5.2.13 
kódszámú felhívásra, melynek eredményeképpen 297,12 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást ítéltek meg számára. A projekt keretében két 
egyházi fenntartású épület újult meg Mezőtúron:

A Szendy Pál Református Idősek Otthona a Mezőtúri Református 
Egyházközség bentlakásos szociális intézménye 50 fő idős számára, vala-
mint a házi segítségnyújtás központja, amely az otthonukban élő idősek-
nek igyekszik mindennapjaikban segítséget adni. Ugyanitt működik a 
támogató szolgálat. Az Otthon épületének állapota leromlott a megnyitás 
óta eltelt 18 év alatt, ezért az épületen teljes külső fal- és födémszigetelést 
hajtottunk végre, nyílászárót cseréltünk, napelemes rendszert telepítettünk 
és korszerűsítettük az épületgépészeti elemeket.

A Pályi István Sportcsarnok 2003-ban épült az Egyházközség fenntartá-
sában működő Mezőtúri Református Kollégium udvarán. A mindennapos 
testnevelést és „az ép testben ép lélek” jelmondatot megvalósítva jelenleg 
700 diák használja rendszeres testmozgásra a sportcsarnokot tanórákon és 
edzéseken. A projekt keretében az épület egészének falszigetelésére, vala-
mint nyílászáróinak cseréjére került sor. 

A projekt befejezési dátuma: 2022.07.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, a támoga-

tás mértéke: 100%
A projektről bővebb információ és fotódokumentáció a http://mezotur.

reformatus.hu/kehop-5-2-13/ aloldalon.

További információ kérhető:
Mezőtúri Református Egyházközség
5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 2 
E-mail: mezotur@reformatus.hu

A 2022/23-as tanév rendje és az iskolai szünetek időpontjai

Mint a Magyar Közlönyben meg-
jelent, a 2022/2023-as tanévben a 
tanítási év első tanítási napja 2022. 
szeptember 1. (csütörtök) és az 
utolsó tanítási napja 2023. június 
15. (szintén csütörtök). Végzősök 
esetében középfokú iskolában 
május 4., két évfolyamos részszak-
mára való felkészítést folytató szak-
iskolákban május 31. lesz a tanév 
vége. Az őszi szünet október 28. 
péntektől november 7. hétfőig tart. 
A téli szünetnek december 21. szer-
dától 2023. január 3. keddig örülhe-
tünk. 

A tavaszi szünet 2023. április 5. 
szerdától április 12. szerdáig lesz. 

A tanköteles tanulókat jövőre 
április 20-21-én kell beíratni az 
iskolába. Az őszi érettségiket 
október 14-től 27-ig lehet majd 
írni, szóbelik pedig emelten 
november 10-14., középszinten 
november 21-25. között lesz-
nek. A tavaszi írásbeliket május 
5-től 26-ig lehet majd írni, a 
magyar 8-án, a matematika 
9-én lesz.

Kakuk Móni
A kép illusztráció.
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ELHUNYTAK
Ugrai Imre János élt 87 évet,

Bihari Mihály élt 94 évet,

Rácz Lajos élt 55 évet,

Rácz István élt 95 évet,

Molnár Lajos élt 66 évet,

Katona Sándor Máté élt 63 évet,

Patkós Sándor élt 82 évet,

Bárdos Antal Lajosné 

Karsai Anikó Ildikó élt 53 évet,

Boldog Antalné Nagy Ilona élt 62 évet,

Varga Lajos élt 66 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Augusztus 12-18-ig
Kamilla gyógyszertár

Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Augusztus 19-25-ig
Városháza gyógyszertár

Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet

Augusztus 13-14-én
Dr. Begazy Zsolt

Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

Augusztus 20-21-én
Dr.  Szabó Zoltán

Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

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.

Pietas Kft. Temetkezés, Búcsúztató terem és Katolikus 
Temetőgondokság. Temető gondok: 06/30 963-2733.

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.

Molnár Nikolett KálaMolnár Nikolett Kála
(Tóth Ágnes)(Tóth Ágnes)

Pálszabó HunorPálszabó Hunor
(Cseh Andrea)(Cseh Andrea)

Valócsik Lejla RebekaValócsik Lejla Rebeka
(Debreceni Kitti)(Debreceni Kitti)

Marosi MirellaMarosi Mirella
(Kovács Gabriella)(Kovács Gabriella)

Mészáros Nimród MátéMészáros Nimród Máté
(Bárdos Gerda Klaudia)(Bárdos Gerda Klaudia)

Pete NeszrinPete Neszrin
(Valócsik Zsaklin)(Valócsik Zsaklin)

Dobos DorkaDobos Dorka
(Rácz Nikolett)(Rácz Nikolett)

Gálik BenceGálik Bence
(Boda Zsanett)(Boda Zsanett)


