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A Triatlon Világbajnokságra készül a Dévay család
dőlt el az irány a triatlon felé. Már
az első versenyein is szép sikereket
ért el, 11 évesen megnyerte a triatlon Országos Diákolimpia döntőjét.
Innen már nem volt „megállás”. A
mai napig boldogan emlékszik a
gyermekévekre, amit Mezőtúron
töltött, legfőképpen nagyszülei
önzetlen szeretetére és gondoskodására. Ha az időbeosztása engedi,
meglátogatja a mezőtúri nagyszülőket, akik a mezőtúri ischlerrel várják a „kisunokát”.

Dévay László az, aki korábban olimpiai aranyéremig
segítette Risztov Évát, és aki
jelenleg a TRION Sportklub
Triatlon szakosztályának vezetője, vezető edzője. Édesapja
és egyben edzője két bajnok
fiának. Mesterként figyeli
évek óta Márk és Zsombor
felkészítését, akik kiemelkedő teljesítményükkel nevet
szereztek a világ triatlon
rangsorán.
K.M.: Dévay Márk augusztus
18-án indult az Aquatlon Világbajnokságon, Samorinban, ahol
első helyezést ért el. A magyar
triatlonválogatott tagja – aki egyéniben és vegyes váltóban is indult
a müncheni Európa-bajnokságon
– a verseny eredményközlője
alapján 28:54 perc alatt teljesítette az 1000 méter úszásból és öt
kilométer futásból álló versenytávot. Második helyen a spanyol
Kevin Vinuela (29:09) végzett,
míg
harmadikként
Kropkó
Márton (29:13), negyedikként
pedig Dobi Gergő (29:23) ért
célba. Milyen felkészülés előzte
meg a versenyt?
Dévay László: Az Aquathlon VB.
a müncheni Európa Bajnokság után
négy nappal került megrendezésre,
így különösebben nem készültünk

rá külön, az
EB felkészüléséből indult el
ezen a versenyen is. A felkészülési programba mintegy
„edzésként”
írtuk be előzőleg, ehhez képest jól sikerült az
„edző verseny”.
K. M.: Igen, valóban, hiszen
Márk Aquatlon világbajnoki
címet szerzett, amihez gratulálunk! Milyen emlékek kötik még
Mezőtúr városához a Dévay családot?
Dévay László: Márk a Mezőtúr
Városi Sportiskolában kezdte pályafutását úszóként, de ez a sport nem
igazán „fogta”meg. Egy atlétikai
TV-s sportközvetítés alkalmával
fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy ki szeretné próbálni az
atlétikát is. Így került Bagdán Sanyi
kezei alá, aki hamar meglátta benne
a „hosszútávfutót”. Akkoriban alakult meg Mezőtúron a triatlon szakosztály is, Seres János vezetésével,
így több helyi versenyen is kipróbálhatta magát Márk. Az első nagy
eredménye szintén az Aquatlon
sportághoz köthető, 10 évesen egy
korcsoportos Országos Bajnokságon negyedik helyezett lett. Itt

Dévay Zsombor
Született: 2000.01.11. Mezőtúr.
Szülei: Dévay László - Szűcs
Anikó. Testvér: Dévay Márk.
Tanulmányok: Mezőtúr - Rákóczi
úti Általános Iskola, Debreceni
Egyetem Arany János Gyakorló
Általános Iskola, Székesfehérvár
Kodolányi János Gimnázium,
Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kar Székesfehérvár.
Eredmények: „Párizs 2024, Los
Angeles 2028” válogatott kiemelt
tagja, 2019: Junior Európa Kupa
sorozat összetett 5.helyezett,
2019: Zsolna Junior Európa Kupa
2.hely, 2019: Junior
Világbajnokság Lausanne 14.hely,
2021: U23 Világbajnokság
Edmonton 13.hely, 2021: U23
Európa Bajnokság Kitzbühel
9.hely, 2022: U23 Európa
Bajnokság Olsztyn 11.hely, összesen 27 Magyar Bajnoki cím duatlon, aquatlon, triatlon sportágakban.

Dévay Márk
Született: 1996.07.23. Mezőtúr.
Szülei: Dévay László - Szűcs
Anikó, Testvér: Dévay Zsombor.
Tanulmányok: Mezőtúr - Rákóczi
úti Általános Iskola, DebrecenCsokonai Gimnázium,
Dunaújvárosi Egyetem.
Városok: Mezőtúr-DebrecenSzékesfehérvár
Eredmények: „Párizs 2024” válogatott kiemelt keretének tagja,
2018-ban összetett felnőtt, elit
Európa ranglista győztes, 2017:
U23 Európa Bajnokság harmadik
helyezett, 2019: World Beach
Games Aquathlon egyéni második, mix váltó harmadik helyezett, 2022: Arzachena
Triathlon Világkupa negyedik
hely, 2021: Triathlon Világbajnoki
sorozat 10.hely, 2022: München
Európa Bajnokság felnőtt férfi 12.
hely, 2022: Aquathlon
Világbajnokság Samorin
Szlovákia első hely, összesen 31
Magyar Bajnoki cím, duatlon,
aquatlon, triatlon sportágakban.
K. M.: Miért pont a triatlon?
Dévay László: A triatlon egy
rendkívül nehéz állóképességi
sportág, nagyon „sűrű” nemzetközi
mezőnnyel, az anyagi ráfordításokról nem is beszélve... A világ élvonalába tartozó sportolók nem csak
tehetségükkel tűnnek ki, de az elhivatottság, az alázat és a fizikai határok állandó feszegetésének fejben
történő elviselése is jellemzi az
ezen a szinten versenyzőket.
K. M.: Melyik versenyre készülnek kiemelten jelenleg?
Dévay László: Az éves program
rendkívül sűrű, november végén
lesz az év fő versenye, a Triatlon
Világbajnokság Abu Dhabi-ban,
ahol Zsombor az U23, Márk a felnőtt elit kategóriában fog indulni.
Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó
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Testületi tájékoztató
Mezőtúr Város Önkormányzatának utóbbi két képviselő-testületi üléséről tartott sajtótájékoztatót Szűcs Dániel polgármester
szeptember 8-án.
A testület rendes nyilvános és
zárt ülést tartott augusztus 25-én,
melynek fő témája az alpolgármester választás volt. Korábban, az
augusztus 1-i képviselő-testületi
ülésen már megválasztható lett
volna az alpolgármester személye,
de a TEKE frakció kérésére ez
halasztásra került, ahogyan a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása is. Utóbbira két változás rögzítése miatt volt szükség. Egyrészt,
mert az időközi polgármester
választás eredménye miatt változott
a képviselő-testület létszáma. Mivel
Herczeg Zsolt korábbi polgármestert országgyűlési képviselővé
választották, Szűcs Dánielt pedig
Mezőtúr polgármesterévé, aki képviselőként és polgármesterként
nem rendelkezhet két szavazattal,
így a testület 12 fő helyett 11 fővel
működhet tovább. Másrészt rögzítésre kellett kerülnie, hogy az alpolgármesteri feladatkör társadalmi
megbízatással is elvégezhető. Az
augusztus 25-i ülésen ezekkel a
napirendi pontokkal indítottak.
Szűcs Dániel elmondta, ezt megelőzően, augusztus folyamán megbeszéléseket folytattak a Tegyünk
Együtt Közösségünkért Egyesület
képviselőcsoportjával, ahol tárgyaltak az alpolgármester kinevezéséről, az SZMSZ módosításáról és a
bizottságok összetételéről is. Ekkor
megegyezés, egyetértés nem született. A képviselő-testületi ülésen a
TEKE frakció nevében Kovács Attila
képviselő úr elmondta: nem támogatják az SZMSZ módosításáról
szóló javaslatot és kérték, hogy
legyen ismét levéve a napirendi
pont. A napirendi pontot végül szavazásra bocsátották, 6-5 arányban
került elfogadásra. A társadalmi
megbízatású (nem főállású) alpolgármesteri pozícióra Szűcs Dániel
Patkós Évát javasolta, aki képviselő
munkája mellett a Mezőtúri Városi
Intézmény – Csoda- vár Központi
Óvoda intézményvezetője. A képviselő-testület többsége a javaslatot
támogatta, így Patkós Éva augusztus 25-én alpolgármesteri esküt tett.
Szavaztak továbbá Mezőtúr
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő belterületi és zártkerti
földterületek további hasznosításáról. A bérlők szerződése lejárt és a

határidő előtt több esetben a bérlők
vételi szándékukat jelezték a kiskerteket illetően. A bizottság nem
zárkózott el ettől, így javaslatuk
szerint nem minden szerződés lett
meghosszabbítva és további egyeztetés kezdődik az értékesítésekkel
kapcsolatban.
Az ülésen két fontos projektről is
döntöttek a képviselők. Kiemelt
téma volt a kikötőfejlesztés, aminek
az esetében az előző sikertelensége
miatt ismét kiírásra került a közbeszerzési eljárás és keresik a megfelelő kivitelezőt. Ezután tárgyalták a
Mezőtúri Ipari Park Kft. pályázatból
finanszírozott ingatlanfejlesztési
projektjét is, aminek lefolytatása
alatt több ízben problémák voltak a
kivitelezővel. Többszöri egyeztetést
követően sem változott a kivitelező
hozzáállása, nem tartotta be a szerződésben rögzített követelményeket, határidőket. A testület emiatt
felmondta a kivitelező szerződését
és arányosan számolnak el az
összeggel az elvégzett munkát illetően, igazságügyi szakértő bevonásával. A munka befejezésére új közbeszerzési eljárás kerül kihirdetésre. A cél, hogy 2023 nyarán befejeződhessen a beruházás. A Tulipán
utca, illetve a Gyermek-kert (Kilián)
Óvodánál lévő bekötő út felújítását
támogatta a Belügyminisztérium,
ahogy arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk. A közbeszerzési eljárást lefolytatták, a kivitelező
kiválasztásra került, így jó hír, hogy
még 2022-ben megvalósulhat mind
a kettő utcának a felújítása.
A
Tiszamenti
Regionális
Vízművek Zrt.- vel folyamatosak a
megbeszélések. Szűcs Dániel
elmondta, a csőtörések esetén a
mezőtúri szakemberek gyorsan és
hatékonyan dolgoznak, viszont a
TRV Zrt. által foglalkoztatott alvállalkozó, akinek a feladata a járdavagy útszakasz eredeti állapotának
megfelelő helyreállítása lenne, sok
esetben hónapokig nem tesz lépéseket a csőtörés bekövetkezése
után. Az önkormányzat kérte, hogy
szeptember végéig minden ilyen
szakasz legyen helyrehozva és a
jövőben a munkálatok gyorsabb
elvégzése érdekében
vonjon be új alvállalkozókat. 2022-ben a
rendkívüli aszályos
nyár következtében
nyolcszorosára emelkedett a csőtörések
száma, ami szintén lassította a helyreállítások

ütemét. A Szolnok Aszfalt Kft. megemelte a Mezőtúron dolgozók létszámát a kerékpárút építésének
idejére, az önkormányzat kérése
szerint, valamint nyomatékosan
kérték, hogy a balesetek elkerülése
érdekében minél hamarabb kerüljön az aszfalt réteg a megkezdett
szakaszokra, pl.: a Sugár úton, illetve a Rákóczi úti iskola mellett.
Augusztus 31-én egy rendkívüli
képviselő-testületi ülést is tartottak
az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. A Városi Oktatási
Centrum (volt Főiskola) hamarosan
lejáró gázszerződése miatt közbeszerzési eljárás kiírására volt szükség. A képviselő-testület tizenegy
tagjából hat fő jelent meg, így
éppen határozatképes volt- tette
hozzá Szűcs Dániel és megköszönte azoknak a képviselőknek a munkáját, akik részt vettek a rendkívüli

2022. szeptember 23.
ülésen. A megemelkedett energiaárak miatt az önkormányzat vizsgálja azokat a lehetőségeket, hogy
az ésszerű határokon belül, hol
lehet költségeket megtakarítani a
városi intézmények, a gazdasági
társaságok működése során. Az
ügyvezetőkkel, intézményvezetőkkel folyamatosak az egyeztetések. A
javaslatok átbeszélése, az „újratervezés” mindennapos feladat- a cél,
hogy a város működése, pénzügyi
helyzete stabil maradhasson.
A Puskin úti kerékpárút felújításával kapcsolatban Szűcs Dániel
elmondta, a tervező kiválasztásra
került, jelenleg a komplex tervezés
van folyamatban. A kiviteli tervek
elkészültével lehet kiírni a közbeszerzési eljárást, és a jövő évben,
2023-ban megkezdődhet a felújítás,
amivel kapcsolatban még tájékoztatjuk a kedves Olvasókat.
Kakuk Móni

MOZIMŰSOR
2022. szeptember 23. péntek
17:00 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus
dráma
19:30 AVATAR 3D amerikai fantasztikus kalandfilm
2022. szeptember 24. szombat
15:00 Hamupipőke három kívánsága 2D norvég családi film
17:15 Szia Életem! 2D magyar vígjáték
19:45 Top Gun- Maverick 2D amerikai akciófilm
2022. szeptember 25. vasárnap
14:00 Hamupipőke három kívánsága 2D norvég családi film
16:15 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus
dráma
18:30 AVATAR 3D amerikai fantasztikus kalandfilm
2022. szeptember 30. péntek
17:00 Nyugati nyaralás 2D magyar krimi vígjáték
19:15 Ahol a folyami rákok énekelnek 2D amerikai film
dráma
2022. október 1. szombat
15:00 King- Egy kis oroszlán nagy kalandja 2D francia
családi vígjáték
17:30 Miután boldogok leszünk 2D amerikai romantikus
dráma
19:30 AVATAR 3D amerikai fantasztikus kalandfilm
2022.október 2. vasárnap
14:00 Hamupipőke három kívánsága 2D norvég családi film
16:00 Nyugati nyaralás 2D magyar krimi vígjáték
18:00 Ahol a folyami rákok énekelnek 2D amerikai film		
dráma
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.
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Kiskunfélegyházán

Nehéz szívvel is helytállnak focistáink
Emléke szívükben örökké él. A
nehéz perceket izgalmas meccs
követte. Pesti Zoltán már az ötödik
percben megszerezte a hazaiaknak
a vezetést, amit Poczai Roland
egyenlített ki, majd Ladányi Dániel
góljával a félidőben 1-2 volt a mérkőzés állása. A második félidőben
Debreczeni Milán rúgta be az
egyenlítő gólt, később viszont már
csak helyzeteket láttunk. Így 2-2-es
végeredmény született.

A Mezőtúri AFC felnőtt férfi
labdarúgóinak is elindult a 202223-as szezon.
Az első mérkőzés idegenben zajlott, Jászfényszaru fogadta a mezőtúri gárdát. Az első félidőt Pesti
Zoltán góljával 0-1-es állással zártuk, majd a második félidőben
Lakatos Dávid szépített, így 1-1-es
végeredmény született.
Az első hazai mérkőzésre
augusztus utolsó hétvégéjén került
sor, amikor a Martfűi LSE érkezett a
mezőtúri pályára. A rangadó elején
egy perces csenddel emlékezett a
hazai csapat id. Török Imre
„Kacsára”. 2022. július 6-án, 81
éves korában id. Török Imre végleg
lehunyta szemét. Labdarúgó pályafutását a MAFC színeiben játszotta
1955-1967 között, majd egészségügyi okok miatt karrierjét fel kellett
adnia. Ezt követően szurkolóként
és a MAFC család tagjaként érkezett
a mérkőzésekre. Emlékét a sporttársak örökké megőrzik. A gyászszünetet követően fia, Török Imre
végezte el a kezdőrúgást. Végül a
küzdelemben Martfű együttese jött
ki győztesen. Mezőtúri AFC Martfű LSE 1-4 végeredmény született, a becsület gól Pesti Zoltán
nevéhez fűződik.
A harmadik fordulót ismét ide-

genben játszották focistáink,
Kunhegyes fogadta a srácokat, ahol
sikerült szépíteni az eredményen és
bezsebelni a 3 pontot. A mérkőzés
alatt Debreczeni Milán, Kemenczés
János, Pesti Zoltán és Rentler Milán
sikeresen támadta az ellenfél hálóját, így 1-4-es győzelem született.
A következő héten – szeptember
10-én – ismét hazai pályán játszott a
csapat, szívükben nagy fájdalommal.
Sajnos ismét gyászszünettel kezdődött a hazai rangadó. A mérkőzés napján a csapat játékosai és a
sportbarátok mind Béci feliratú,
3-as mezben jelentek meg, tisztelegve barátjuk emléke előtt, valamint a család megsegítésére gyűjtést is szerveztek.

Szeptember 3-án tragikus
hirtelenséggel, 31 évesen
hunyt el korábbi csapattársuk, barátjuk, a MAFC család
tagja, Jónás Béla. Egy kispályás emléktornán játszva ros�szul lett és már a kiérkező
mentősök minden igyekezete
ellenére sem sikerült az életét
megmenteni. Egy férj, egy két
gyermekes családapa, egy kolléga, egy csapattárs, egy barát
igazolt az égi keretbe.

Elek Timi
szőnyegszövőnek
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Művelődési Közben nyílt meg
szeptember 9-én Elek Timi, mezőtúri harmadik generációs szőnyegtervező, szőnyegszövő kiállítása
„Hold fonja, Nap szövi” címmel,
ahol igazi fonálcsodákat láthat a
közönség.
A kiállítást megnyitotta Metzker
Krisztina, énekkel közreműködött
Pázmándi Judit. A kiállítás a XXIII.
Kiskunfélegyházi
Libafesztivál
részeként került megnyitásra és
szeptember 28-ig megtekinthető.
Kakuk Móni
Fotó: beküldött fotó

Egy héttel később – szeptember
18-án – Cserkeszőlőre utazott a csapat, ahol az ellenfél szerezte meg a
vezetést, ezt viszont a mieink nem
hagyták szó nélkül, másik négy
góllal reagáltak a helyzetre.
Gyarmati Alex 1 és Pesti Zoltán 3
góljával a végeredmény: Cserkeszőlő SE - Mezőtúri AFC 1-4. Ezzel
jelenleg csapatunk a 6. helyet foglalja el a tabellán.
Az újabb hazai fordulóra 2022.
szeptember 25-én kerül sor 15:30kor a Városi Sportcentrumban,
amikor a Kenderesi VSE csapatát
fogadjuk. Látogassanak ki és
szurkoljunk együtt a felnőtt férfi
csapatnak! Hajrá MAFC!

Isten éltesse Erzsike néni!
Muraközy Ferencné Erzsike néni augusztus 10-én ünnepelte 90. születésnapját, amely alkalomból Szűcs Dániel polgármester is köszöntötte őt
a Szendy Pál Idősek Otthonában.
Az ifjú Erzsébet 1950. október 23-én kötött házasságot Muraközy
Ferenccel. Egy leánya és egy fiúgyermeke után napjainkban már három
unokája és hat dédunokája okoz neki sok örömet és büszkeséget.
Szeretett férje, Ferenc 1990-ben hunyt el. Erzsike néni 90 év távlatából
képes szemlélni, mik az igazán értékesek az életben. Egy tanácsot is
megoszt velünk: becsület, egymás iránti tisztelet és megértés- ha ez a
három dolog benne lapul a tarisznyánkban, már jó úton járunk ahhoz,
hogy szebbé tegyük a világot.
Kakuk Móni

nyílt kiállítása

Bodor Márti
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A kubikosokra emlékeztek

Mezőtúr Város Önkormányzata
és a Hagyományőrző klub tizenkilencedik alkalommal rendezte
meg szeptember 12-én kubikos
napi megemlékezését és a résztvevőket az eső sem tántorította el.
A műsorban közreműködött a
Kéknefelejcs Népdalkör, beszédet
mondott
Hegyi
Béláné,
a
Szépkorúak Hagyományőrzők Klub
tagja, Kovács Ferenc, Herceg Antal,
a klub elnöke és Szíki Károly Arany
Érdemkeresztes színművész is.
Ahogy Herceg Antal kifejezte,
tisztelettel emlékeztek azokra a
kubikos családokra, akik munkájuk
során történelmet írtak és átformálták a föld térképét. Jelen eseményen a kubikos szerszámokról
beszélt bővebben beszédében a
Civil-díjas klubelnök.
Ahogy elmondta, a szerszámaira
a kubikos vigyázott, mindig karban

tartotta. Ha könnyen dolgozott vele
nagyobb volt a teljesítmény és a
jövedelem.
Kubikos embernek lenni nehéz
volt, egész nap bírnia kellett a fizikai munkát, a föld csomók elszállításának alkalmával az egész teste
igénybe volt véve. Nehéz terepen
még a családtagok is besegítettek. A
munkájukra nagy szükség volt
határon belül és határon túl.
Ünnepségük alkalmával emlékeztek Szöllösi Gáborról, Ádám
Lajosról, id. Veres Sándorról, id.
Molnár Imréről és Blaha Józsefről.
A kubikosok leszármazottai, hozzátartozói emléklapban részesültek,
melynek átadására a Közösségi Ház
jurta termébe került sor 11 órakor, a
koszorúzás után.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

TÁJÉKOZTATJUK KEDVES BETEGEINKET, HOGY
2022.09.01-TŐL A BEUTALÓ KÖTELES
SZAKRENDELÉSEKRE, CSAK BEUTALÓVAL RENDELKEZŐ
PÁCIENSEKNEK TUDUNK IDŐPONTOT ADNI!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
MEZŐTÚRI KÓRHÁZ-ÉS RENDELŐINTÉZET
Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Telefonszám: (56) 551 900
Hétfő: 08.00-12.00, 13.00-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08.00-12.00; 13.00-16.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00-12.00

A Mongol Agrár Zrt. Népdalkórusának
50. jubileumi hangversenyéről
20. lapszámunkban olvashatnak!

- 25. születésnapját ünnepelte a Derby-Túr Kft. szeptember 16-án.
Mezőtúr egyik legdinamikusabban fejlődő vállalkozása évről-évre szép
sikereket ér el, mely a két ügyvezető-tulajdonos Kovács József és Takács
Gábor mellett az ott dolgozók munkáját is dicséri. Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően a Derby -Túr Kft. új telephelyén hamarosan befejeződik
egy 1000 négyzetméteres csarnok építése.
- Szolnokon csaptak le egy dílerre és két vásárlójára, miután megtörtént az átadás-átvétel. A 27 éves díler szolnoki lakásán kutatást tartottak,
ahol 90 kék kábítószergyanús tabletta, 2,28 gramm kábítószergyanús
növényi törmelék, 25 ismeretlen anyagot tartalmazó ampulla, több mobiltelefon, valamint a kábítószer terjesztéséhez használt eszközt foglaltak letájékoztatott a police.hu.
- „A végtelenbe és tovább!” Pilótanők a levegőben címmel jelent meg
cikk az ELLE Magazinban szeptember 8-án. Az író, Czank Lívia az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázison járt, ahol riportot készített Simon Csilla századossal, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Vegyes Kiképző
Repülő század oktató tisztjével, Bodrogi Sára és Varga Bogi pilóta jelöltekkel, akiket augusztus 20-án avattak tiszté.
- Kigyulladt egy raktár Mezőtúron szeptember 21-én. A bent tárolt
értékek megsemmisültek. A háromszáz négyzetméter alapterületű raktár
kedd éjszaka gyulladt ki Mezőtúr Dózsa György útján. Az épület teljes
belső berendezése lángolt, a tűzben a tetőszerkezet megrogyott. A mezőtúri, kunszentmártoni, szolnoki és szarvasi hivatásos tűzoltók több oldalról hét vízsugárral, magasból mentő segítségével avatkoztak be, közben
pedig a raktár falazatát is megbontották, hogy jobban rálássanak a bent égő
termékekre. A tűzoltók a hatékonyabb oltás érdekében füstelszívó ventilátort is telepítettek. A katasztrófavédelem az esettel összefüggésben tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le.
- Novembertől lesz elérhető a lakossági napelemes pályázat második
üteme a tervezett tavaszi időpont helyett, a több mint 200 milliárd forint
keretösszegű pályázati támogatás több tízezer, átlagjövedelem alatti családnak segíthet a rezsiterhek további csökkentésében - jelentette be Steiner
Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
- A Füstös Nyúl Kupán, szeptember 10-én Mezőtúrról Prifer Zsolt
indult, tarisznyájában a füstölés és hússütés szakértelmével. Hamburger
kategóriában harmadik helyezett lett, míg a sertésoldalas kategóriában a
második helyezés büszke tulajdonosává vált az étteremtulajdonos. Az
esemény főszervezője Szűcs Róbert Lúciusz volt.
- Dali Gyros néven nyílt Mezőtúron új gyorsétterem a Dózsa György út
20. szám alatt, szeptember 9-én, ahol nem csak gyrost lehet enni, az étlapon található többek között burrito, dürüm, quesadilla, amerikai hamburger és lepények is.
- Életet mentettek. A szolnoki Szelindi Ádám r. törzsőrmester és Huszka
Norbert r. törzsőrmester 2022. szeptember 12-én hajnalban megjelentek
egy rákóczifalvai ingatlannál, mivel az ott lakó 64 éves férfi elővezetését
rendelték el. A keresett személy felesége nyitott ajtót a rendőröknek, és
elmondta, hogy férje melyik szobában tartózkodik, azonban ott a férfit
nem találták. Keresése során a gerendára felakasztva találták meg a keresett személyt. Azonnal hívták a mentőszolgálatot, majd a mentésirányító
utasításait követve a férfit stabil állapotban, magához térve adták át a
kiérkező mentősöknek, akik kórházba szállították.
Kakuk Móni
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Bronzcsászárok

A viaszveszejtéses bronzöntés
õsi technikáját Györfi Sándor
Kossuth-díjas szobrászmûvész elevenítette fel. Aki ma alkalmazza ezt
Magyarországon, mind a Mezõtúri
és a Nyíregyházi Képzõmûvészeti
Alkotótelepen sajátította el a mestertől.
Eredetileg augusztus 7–én vártak
minden érdeklõdõt a Takácstanyára a nyilvános bronzöntésre.
Elõtte éjszakáig készítették elõ az
eszközöket, másnapra azonban az
egyik szobrászművész rosszul lett,
sürgõsségire került és a covid tesztje pozitív eredményt mutatott. A
bronzöntést így halasztani kellett,
minden résztvevõ karanténba
került. Az egész Alkotótelep menetrendjét felborította ez a sajnálatos
esemény, hosszas szervezés után
csak szeptember elején folytatódhatott a munka.
A viaszveszejtéses bronzöntés
folyamatában a szobrot elsõként
viaszból készítik el. Ezután samott,
modellgipsz, homok és víz
keverékébõl formát készítenek köré
egy kalodában. Száradás után
elbontják a kalodát és az így kész

Új rovatunkban spórolni,
megtakarítani segítünk és
keressük a pénztárca kímélő
megoldásokat.
A mosószerek drágák,
viszont otthon is előállíthatóak és pár száz forintból megoldható a jó minőség, kevés
időráfordítással.
Folyékony mosószer recept
Hozzávalók:
75 g mosószappan reszelék
75 g szódabikarbóna
100 g mosószóda
4 liter víz
Készítés:
1.) Melegítsen fel 4 liter vizet. Ne
forrjon!
2.) A mosószappan reszeléket

öntse a meleg vízhez, majd kevergesse.
4.) Adja hozzá a mosószódát és a
szódabikarbónát, majd keverje el
ezt is alaposan botmixerrel.
5.) Hagyja hidegre hűlni. Egy
utolsó keverés után át is tölthető az
edénybe, ez lehet kiürült mosószeres flakon vagy PET- palack is.
Minden használat előtt érdemes felrázni. Makacs foltokhoz házi megoldás lehet a marhaepe szappan
használata.
Kedves Olvasónk! Ha szívesen
megosztaná jól bevált házi megoldásait, spórolási trükkjeit, várjuk az ujsag@mkskft.hu email
címen vagy a Mezőtúr és Vidéke,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
postacímen.
- szerk-

forma három napig ég a 600 Celsius
fokos kemencében, amíg elpárolog,
„elveszik” belõle a viasz. Ez egy
többhetes folyamat és nehéz pontosan megmondani, mikor kerül sor
az utolsó stádiumra, a bronzöntésre, amikor a folyékony bronzot a
homokkal körülvett szilárd formákba öntik az elveszett viasz helyére.
Hûlés után lehet a bronzszobrot
kibontani a formából, ami körülölelte, mint az anyaméh.
Magától nem ölt testet, így a
bronzszobor készülésének egyik
végsõ fázisában nem elég bábaként
figyelni a folyamatot és támogatni a
gondoskodó jelenléttel. Külsõ
hatásra császármetszéssel születik,
de már egyedi entitás - a szobrász
valóságlenyomata, egy megdermedt világegyetem... A csillagok
tüzesen hullanak alá, s mikor rájuk
lelünk, hidegek és aprók.Útjuk végtelen kilométer. Idejük sem
emberléptékû. Az üzenetet rejtő
bronzszobor is túléli alkotóját… A
mulandóságra és öröklétre egyszerre figyelmeztet bennünket.

Fotó: Szabó Dorina

Fotó: Csikósné Vida Viktória

Kakuk Móni
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Virágbörze Mezőtúron!

Városszépítő programunk keretében első alkalommal szervezzük
meg 2022. október 19-én a Városi
Oktatási Centrum (Petőfi tér 1.)

parkolójában „Virágbörze” elnevezésű programunkat, melyen minden kedves növényszerető érdeklődőt szeretettel látunk. Nem csak
magokat, de virágtöveket és palántákat is lehet hozni, így bármilyen
dísz-és haszonnövék magja, hagy-

mája vagy töve cserélhető. Várjuk a
már feleslegessé vált hajtásokat,
virághagymákat, dugványokat és
magokat, főleg az ősszel ültethető
évelő vagy kétnyári palántákat.
A program célja zöldterületeink
környezeti színvonalának emelése,
lakókörnyezetünk kulturáltabb,
igényesebb kialakítása, ezzel együtt
egy esztétikusabb utcakép megteremtése. Bízunk abban, hogy sok
mezőtúri növénybarát jelentkezésére számíthatunk majd és ennek
eredményeképpen a városban még
azok a területek is sokkal virágosabbak és zöldebbek lesznek, ahol
erre egyébként az adottságok esetleg szerényebbek voltak.
További információért, illetve
jelentkezéseik leadásáért keressen
bennünket az intezmenyellato@

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 2022. szeptemberében
az alábbi menetrenddel közlekedik: naponta 06:00-18:00 óráig. A
szolgáltatás 12:00-12:30 között
szünetel. Online jegyvásárlási
lehetőség: mezoturikomp.citypay.hu
A Városi Strandfürdő közvetlen
szomszédságában
található
„Vadászház” Kávézó és Szálláshely
rendezvényterme kiválóan alkalmas 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.
Közfoglalkoztatási program keretében folytattuk Mezőtúr rossz állapotú járdaszakaszainak felújítását,
így ebben a hónapban 100 méteres
szakasz került javításra.
Téli üzemelési időszakban a
fedett uszoda úszó-, gyógy- és
élménymedencéje az alábbi nyitva
tartással várja kedves vendégeit.
Tanuszoda: hétfő: 13:00-20:00,
keddtől-péntekig:
9:00-20:00,
szombat-vasárnap: 9:00-19:00 óra
között, a Wellness részleg: hétfő:
13:00-18:00, keddtől – vasárnapig:
9:00-18:00 óra között.
2022. szeptember 19-én megyei
közfoglalkoztatási kiállításon vettünk részt Szolnokon, ahol a
Belügyminisztérium által támogatott Start Mezőgazdaság és Helyi
sajátosságra épülő közfoglalkozta-

tási programokban előállított termékeket állítottunk ki.
Szeptemberben folytattuk az
ingatlanok előtt levő beteg, korhadt illetve balesetveszélyes fák,
bokrok kivágását. Ezúton is kérjük
az ingatlantulajdonosok együttműködését, hogy az ingatlanuk előtt
megfelelően gondozott fák, növények és zöldterületek ne okozzanak balesetveszélyes helyzeteket,
valamint tisztítsák meg az ingatlanuk előtt található eldugult csapadékelvezető árkokat. Számítunk az
Önök segítségére, köszönjük!
Segédmunkás munkakörben
munkavállalók jelentkezését várjuk fényképes önéletrajzzal az
intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen, vagy telefonon a
0656350037-es telefonszámon.

mturiellato.hu e-mail címen vagy a
0656/350-037-es telefonszámon.
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Új könyv jelent meg a mezőtúri fazekasságról

A Néprajzi Múzeum kerámiatárlatának részlete (beküldött fotó)

Ha az év alakulását tekintjük,
szeptember mindig tele van teendővel, feladattal és új, mozgalmas
kezdetekkel. Ez a változatos őszi
hónap 2022-ben hozott nekünk egy
hiánypótló újdonságot, egy nagyszerű kötetet A mezőtúri fazekasság - Kerámiák I. címmel, ami
Pusztai Zsolt muzeológus, néprajzkutató tollából jött létre. A 180
oldalas, színes kötet a legmagasabb
minőségben készült el és sokan
hozzájárultak létrejöttéhez, a kiadó
a Közművelődési és Sport KN Kft.
A könyvbemutató a VI. Országos

Badár Balázs Fazekas Pályázat
szakmai konferenciájának záró
akkordjaként került megrendezésre
szeptember 20-án, a Közösségi
Házban. A szakmai napon Szűcs
Dániel polgármester köszöntő
beszédét követően előadást tartott
Dr. Nagy-Pölös Zoltán néprajzkutató, nyugdíjazott főmuzeológus, aki
az őrségi fazekasság díszítőelemeiről mesélt, főként a négyszirmú
rózsáról. Ez egy létező növény
Kínában, Indiában és Nepálban,
viszont mint motívum megjelenik
magyar céhiratokon, úri hímzése-

ken, festett kazettás mennyezeteken, honfoglalás kori tarsolylemezeken, és Szent László hermájának
palástdíszítésén is. Dr. Vida
Gabriella, a Néprajzi Múzeum
főmuzeológusa képeken mutatta be
az újonnan felépült modern és
meghökkentő budapesti épület
kerámia részlegét, ahol 3333 db
népi cserépedény van kiállítva. A
tárgyi anyag két fő részből áll, egyrészt van egy óriási nemzetközi
gyűjtemény, ami kontinensenként
mutatja be a fazekasságot és mellette megtalálható a rendkívül változatos magyar népi cserépedény gyűj-

Önök jobban tudták!

temény. A múzeumnak ez a része
ingyenesen látogatható.
A konferencia programja és a
könyv megjelenése pályázati támogatásnak köszönhetően valósult
meg.

Pusztai Zsolt: A mezőtúri fazekasság – Kerámiák I.
című kötet részletes bemutatását a következő lapszámunkban olvashatják!
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Előző lapszámunkban, „Ön is tudta?” című rovatunkban a
testvértelepülésekről írtunk, de mint ahogy szemfüles olvasóink észrevették, nem volt teljes a lista! Köszönjük az észrevételeket, így most közöljük helyesen és hiánytalanul a határon
túli testvérvárosokat:
Árkos
Sepsikőröspatak-Kálnok
Weida
Törökbecse
Canelli
Makow-Podhalanski
Sárosfa
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Többgenerációs családi házakban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos tájékoztatás
A
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője
tájékoztatja a lakosságot, hogy az
egyes egyetemes szolgáltatási
árszabások meghatározásáról szóló
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet
2022. szeptember 10-étől hatályos
7/A. §-a megteremtette annak a
lehetőségét, hogy a többgenerációs
családi házban élő családok is
rezsicsökkentett áron kapjanak
gázt. A kedvezményt azok a családi
fogyasztói közösségek is igénybe
vehetik, akik olyan – társasháznak
vagy lakásszövetkezetnek nem
minősülő – családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú
ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy, egymástól elkülönülő
(azaz önálló) lakás rendeltetési
egység található, de csak egy közös
gázórával rendelkezik.
Ahhoz, hogy az ilyen lakóegységek esetén külön-külön is igénybe
lehessen venni az átlagfogyasztás
mértékéig a rezsicsökkentett gázárat, hatósági bizonyítványt kell
kérni a település jegyzőjétől, aki a
dokumentumban megállapítja az
ingatlanon található önálló lakás
rendeltetési egységek számát.
Az eljárás kérelemre indul, a
jegyző a hatósági bizonyítványt 8
napon belül kiállítja, amennyiben
az ingatlanon a lakások kialakítása
megfelel az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet (továbbiakban:OTÉK) 105.
§-a szerinti lakás meghatározásának.
A rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározás:
Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján:
„ a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhe-

lyiségeit (lakószoba, étkező stb.),
főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC),
közlekedő helyiségeit (előszoba,
előtér, belépő, szélfogó, közlekedő,
folyosó) és tároló helyiségeit
(kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék
lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az
otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az
étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az
illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges
anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb
szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
A kérelem a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatalnál az alábbiak szerint nyújtható be:
1. Személyesen: ügyfélfogadási
időben
a
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági
Osztályán fsz. 2. szoba vagy a
Városháza portáin kihelyezett gyűjtőládát használva
2. Postai úton: Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági
Osztály 5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1.
3. E-mailben: mellékelve a kitöltött és aláírt kérelmet a hatosag@
mezotur.hue-mail címre
4.
E-papír
szolgáltatás
igénybevételével:https://epapir.
gov.huoldalon Mezőtúr Város
Önkormányzata címzett részére
„Egyéb ügytípus” megnevezéssel.

A kérelemhez
lehetőség szerint
szíveskedjenek
csatolni az ingatlan
alaprajzát
(saját
kezűleg
készített rajz is
megfelel).
A hatósági bizonyítvány a ténylegesen
kialakult
állapotot igazolja,
ezért csak helyszíni szemle nyomán
adható ki. Az ingatlanra való bejutást a kérelmezőnek biztosítania
kell.
A rövid ügyintézési határidőre
való tekintettel a kérelemben telefonos elérhetőséget is szíveskedjen
megadni, hogy a szemle időpontjáról egyeztetni tudjunk.
A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak
kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz.
Felhívnánk azonban a figyelmet
arra, hogy, a jogszabály alapján:
„ha az egyetemes szolgáltató azt
észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem
egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági
ellenőrzés lefolytatása érdekében
az eljáró hatóság felé jelzi.”
Ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági
bizonyítványban foglaltnál kisebb

számú, ténylegesen kialakult lakás
rendeltetési egység található az
ingatlanon belül, az egyetemes
szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette
igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek
különbözete
vonatkozásában.
Ebben az esetben a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti
versenypiaci költségeket tükröző ár
másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”
A hatósági bizonyítvány kiadásához külön kérelem-nyomtatvány áll
rendelkezésre a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal mindkét
portáján, valamint a www.mezotur.
hu oldalon.

Zajlanak az útfelújítások
Újabb 9 utcában épül útalap
és hamarosan a Tulipán utca
és a Gyermek-kert (Kilián)
Óvodához vezető út felújítása
is elindulhat
Az idei évben eddig 27 utcában épült útalap, mely nagy
előrelépést eredményezett a
városban található földes és
sáros utcák számának csökkentésében. A következő hetekben
újabb 9 utcában kerülhet sor
útalapépítésre:
Megyeri Károly u. (Erkel Dobó)
Egri József u. (Erkel - Dobó)
Gát u. (Táncsics - >)
Thököly u. (Bezerédi -

Honvéd)
Csalogány u. (Andrássy Puskin)
Nagycsapat-Kert u (Tamkó
-Szép Ernő)
Deák Ferenc u. (Nagycsapat Cs.Wágner)
Kodály Zoltán u. (Vásárhelyi Nagy Lajos)
Bezerédi Pál u. 1 (Munkás Kinizsi)
A mezőtúri lakosok számára
örömteli hír, hogy októberben
két forgalmas utca, a Gyermekkert (Kilián) Óvodához vezető
út és a Tulipán utca felújítása is
elindulhat.
- szerk-
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Konkrét lépések a Városi Strandfürdő modernizálásáért

2022. szeptember 23.

Mezőtúr AFC-Syngenta - Köröstarcsai KSK (19-16) 36-30
Mezőtúr AFC-Syngenta: kezdő: kapus- Lipták, Zalai 3, Murányi 5,
Dénes 3, Bella 4 , Soós 1 , Zvolenszki 10
Csere: Czikó, Kocsor, Farkas 2, Kovács 4, Andrikó , Tusjak 2, Schnetter 2
Az első mérkőzés mindig nehéz, hiszen egy felkészülésből kell visszarázódni a bajnoki nyitányra. A felkészülés nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, de az első mérkőzés nagyon fontos 2 pont volt. Az első 5-6 mérkőzésünk nagyon sok mindent el fog dönteni az első félévben. Hazai
mérkőzéseink vannak a szezon elején, így haza pályán 100% teljesítményt szeretnék. Gratulálok a fiúknak és köszönjük a szurkolást!
Zvolenszki Attila

Családi vízi játszótér kialakítása és további élményelemek telepítése is szerepel
abban a pályázati tervben,
melyet a Városi Strandfürdő
fejlesztésére nyújt be Mezőtúr
Város Önkormányzata- tájékoztatott Szűcs Dániel polgármester.
További részleteket is kiemel a projekt kapcsán: „A pályázat kidolgozása során a turisztikai- és élményelemek mellett nagy hangsúlyt fektettünk az energiahatékony működtetésre és az üzemeltetési fejlesztésre. Kisebb csúszdák és játékelemek

Mezőtúr AFC-Syngenta - Makó KC (13-12) 28-29
mellett megvalósulhat a kinti nagymedence teljeskörű modernizációja, kültéri szauna és dézsafürdő
kialakítása, valamint hosszútávon
működőképes vízgépészeti eszközök és megújuló energiaforrások
telepítése is.”

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a pályázat beadását.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha
valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor
hívja az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as
számon.
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek
szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és
22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

Mezőtúr AFC-Syngenta: kezdő: kapus- Lipták, Zalai 1, Murányi 4, Dénes 2,
Bella 7 , Soós 1 , Zvolenszki 6
csere: Czikó, Kocsor 4, Farkas , Kovács , Andrikó , Tusjak 1, Schnetter 2
Kulcs ziccerek és rutintalan kapkodás miatt az 50. percig felépített eredményes játékunk egalizálódott. Tavaly ugyanez történt az első fordulóba
csak a mi javunkra, hogy utolsó másodperces gól döntött. Nem érdemeltünk vereséget, de ilyen a sport. Dolgozunk tovább, hogy legközelebb
nekünk legyen szerencsénk.
Zvolenszki Attila
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Mezőtúri Szív-Ért Klub Felső-Tisza vidéki kirándulása

Korai indulással megérkeztünk Tokajba, sétahajóra
szálltunk és a Bodrogon
hajózva hallgattuk az ismertetőt a Rákóczi-várról, a
sóházról, az andezit bányászatról, a védett halfajokról, a
borokról és még sok másról,
ami az 50 perces útba belefért.
Innen
Szabolcsra
a
honfoglaláskori településre indultunk, és ez már Szabolcs-SzatmárBereg megye. Először az ezer éves,
történelmi időket megélt református templomba mentünk, megcsodálva közben a fából készült
harangtornyot. 1092-ben László
király vezetésével itt tartották a zsinatot, ami a magyar országgyűlés
elődje. Meghallgattuk a templom
történetét, a felújításokat a kiállított
fotókon követhetjük nyomon. Majd
a templomtól elsétálva kicsit rozoga
falépcsőn felkapaszkodtunk az
ámulatba ejtő, háromszög alaprajzú földvár – ami Közép-Európa
egyik leglátványosabb ilyen jellegű
építménye – falára.
Móricz Zsigmond is vendégeske-

Móricz zsoltárait, neves művészek
előadásában. Sonkád a következő
állomás, először a köszség határában a Túr folyó, ahol az úgynevezett „kisbukó” látványa helyett
szinte száraz lábbal lehetett átkelni
egyik partról a másikra. Sonkád
templom történetéről , a szószék
koronáról, freskók, festett mennyezet kazetták szimbolikájáról a helyi
lelkész úr tartott ismertetőt.
Továbbmenve Kisszekeres és

Bajcsy-Zsilinszky Endréről és az
emlékművekről. Csaroda a mosolygó szentek temploma, tiszteletes
asszony ismertetője a történetről.
Máris Tákosra érkeztünk malomkő
bejáraton keresztül a patics falú,
tenyérnyi templomba, a mezítlábas
„Notre Dam”-ba. Kedves köszöntő
után eligazítást kaptunk a kazettákról, berendezésekről, történetről, a
mai napig tartó szokásokról. A
szemközti tájházban a beregi

Nagyszekeres templomait néztük
meg. Cégénydányád Szamos-menti
település következett a gyönyörűen
felújított Kende Zsigmond által
1833-ban építette klasszicista kastélyával. Interaktív kiállítás mutatja
be a Kende-Kölcsey családot, a
korabeli élet mindennapjait. Az
épületbe kapott helyet a vidék természeti környezetét bemutató kiállítás is. A kastély mögötti parkban
található az 1867-ben ültetett hatalmas platán fa, a park felújítása
jelenleg is tart. Irány Túristvándi és
tájjellegű vacsora ezúttal a káposztás paszuly volt. Vacsora után átsétáltunk a 18. századi ipartörténeti
műemlékhez gyönyörű működőképes vízimalomhoz.
Harmadik nap reggeli után hazafelé
tartva Nagyar határában
megálltunk
annál a tölgyfánálma már csonkja, de a
csonk mögött megerősödött az új tölgy,
ami a régi terméséből
sarjadt- ahol Petőfi a
legenda szerint írta a
Tisza című versét, amit el is mondtunk. Tarpa a szárazmalom épülete,
története és a bátrak ki is próbálták
a működését. Séta a község központjába idegenvezetővel, Esze
Tamásról, Rákóczi Fejedelemről,

keresztszemes hímzések kavalkádja. Vásárosnamény a „Bereg” szíve,
ahogy a szlogenben olvasható. A
Beregi múzeumban szövés-fonás
eszközeivel a múzeum alapítójával

A 2-300 méternél is hosszabb
sáncok egyikén sétáltunk a vár
bejáratához, ahol Györfi Sándor
Szabolcs vezér szobra fogadja a
látogatót. A földvár közelében
található a 18. században épült
Mudrányi Kúria. A történelmi
szellem itt sem hiányzik, a helyiségek mennyezeteit hun és
magyar királyok, fejedelmek arcképei díszíti.
dett itt, benyomásait az Ebéd c.
novellában örökítette meg. Innen
Túristvándiba tartottunk, ahol a
szállásunk volt, és tájjellegű vacsora, kötött tészta leves és málékásás
töltött káposzta.
Másnap reggeli után Szatmárcsekére mentünk, először a
„Csónakos” fejfás református temetőbe. Páratlan, lenyűgöző látvány a
közel 600 db embermagasságú stilizált emberfejet szimbolizáló fejfákkal benépesített sírkert.
Tiszacsécse Móricz Zsigmond
Legmagasabb ponton áll
Kölcsey Ferenc
síremléke.
Elénekeltük a Himnuszt, elhelyeztünk egy koszorút, és átmentünk
az egykori Kölcsey Kúria helyén
álló Művelődési Házba, ahol tablóképek, hanganyag mutatja be a
költő életét, munkásságát, különös tekintettel az itt eltöltött éveire. 1823. január 22-én itt a csekei
birtokán fejezte be a Himnuszt.
szülőfaluja következett. Emlékházban alapos és színes ismertetőt
kaptunk, mind a Móricz családról,
mind az íróról. Itt is elhelyeztünk
egy koszorút és megnéztük a parányi templomot, és a négy fiatornyos, tűhegy zsindellyel borított
haranglábat. A templom melletti
Móricz-kert gyönyörű sétaút, és
közben hallani – olvasni lehet

A Vay család kastélya a 16. században épült, a mai állapotát
többszöri átalakítással, felújítással nyerte el. II. Rákóczi Ferenc
kétszer is tanácskozott a kastélyban, ezt emléktáblák is megörökítik. A második emeleti terem
dísze Lohr Ferenc 1896-ban
készült freskója, ami a Nikápolyi
csata egyik jelenetét ábrázolja,
amikor is Vay Titusz megmenti
Zsigmond királyt a töröktől.
ismerkedtünk a múzeumi
munkatárs vezetésével. A
túra utolsó állomása Vaja.
Ezzel végére értünk a
páratlan néprajzi értékekben, historikus nevezetességekben bővelkedő, szinte
érintetlenül megőrzött természeti környezetben és
talán a nyár legmelegebb
napjaiban megtett SzatmárBeregi utunknak.
Sánta Gyula klubvezető
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közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotó : Uzsoki Jánosné

Ajtai Kimberli Klaudia
(Lukács Klaudia)

Horváth Lili
(Mészáros Anita)

Jakab Róbert
(Petrányi Erzsébet)

Tokai Léna Hanna
(Csörgő Henrietta)

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

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentése, - otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente. Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség:
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg a szerkesztőségnek.

UNITAS-NAGY BT.
06-30/773-7322
TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06-30/239-6721, 06-30/347-6628
Pietas Kft.
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.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

Szeptember 23-29-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044

Szeptember 24-25-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreceni út
Tel: 06/30-239-9343

Szeptember 30-Október 6-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 56/550-445

Október 1-2-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila u. 9.
Tel: 56/352-265; 06/30-977-0936

Lapzárta: 2022. szeptember 28. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mailcímre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett
anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

