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  100 éves a Városi Színházterem                                               6. old.

 Bagolyszámlálás 2022.                                                             4. old. 

 Díjat érdemelt az amatőr cukrászduó tortaremeke              4. old.

 Hírek a kerékpárút építésről                                                     11. old.  

 Watt’ 73                                                                                         9. old.

      Határon túl... a Vadvirág                                                               7. old. 

A Vígszínház emléktáblát állított 

Börcsök Enikő tiszteletére

Börcsök Enikő, mezőtúri születésű 
Jászai Mari-díjas Kiváló és Érdemes 
Művész színművésznő egy évvel ezelőtt, 
2021. január 28-án hunyt el ötvenhárom 
évesen. 

Pályatársai, barátai még mindig érzik 
jelenlétét, hiszen gyakran felidézik őt, érin-
tése ott pihen a Vígszínház székkárpitjain, a 
színpadi kellékeken, az öltöző fényeiben. 

Talán Hegedűs D. Géza érezte először: ha 
nem lehetséges ebből a hiányból felébredni, maradandót, megfoghatót kell 
alkotni a nevével. Egy kicsit visszavarázsolni. Elsősorban érte. Továbbá a 
társulatért, a közönségért. 

A nevének betűit, egy emléktáblára kellene írni, ami a házra kerülhetne, 
ami az otthona volt- hangzott a sóhaj, ami azonnal támogatásra talált. 

Egységes volt a gondolat: nehéz elfogadni, hogy elment, visszavonhatat-
lanul, de így vigasz, emlék és tiszteletadás, hogy a Rózsa utca 47/a szám 
alatt hirdeti majd egy emléktábla, élt itt egy színművésznő, aki bájával, 
tehetségével, nagy szívével, színpadi erejével jobb hellyé tette sorsunk 
közös színterét, Budapestet, Mezőtúrt és Székesfehérvárt.

Folyt. 2. old.

Épül az új Fóti utcai Idősek Napközi Otthona 

Jól halad az építkezés a Fóti utcában, már az épület tetőszerkezete 
készül. Mezőtúr Város Önkormányzata 2021-ben nyert 166 millió Ft visz-
sza nem térítendő támogatást az elképzelés megvalósítására, melynek 
köszönhetően a Fóti utca 168. szám alatt (a volt tüdőgondozó helyén) 
épülhet meg egy újabb, az idősek napközi ellátását segítő létesítmény. A 
beruházás következtében modern, a mai kor energetikai igényeinek meg-
felelő épületben tudja majd biztosítani a város 30 idős, illetve rászoruló 
mezőtúri polgár nappali ellátását. A teljes egészében akadálymentes 
ingatlan kialakítása mellett megvalósul a zöld terület megőrzése és ren-
dezése, valamint az épület berendezéseinek a beszerzése is. A napközi 
étkeztetés biztosításához egy melegítő konyhát kap az épület, valamint a 
magas színvonalú ellátás érdekében egy mikrobusz szolgálja majd a 
gondozottak kényelmét. A pályázati forráson felül további 53,6 millió 
forint önerőt biztosít az Önkormányzat a projekt sikeres megvalósításá-
hoz. 

Elmondható, hogy a városvezetés kiemelten figyel az időskorú mező-
túriakra. A város szépkorúakért végzett tevékenységét három Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei „Idősbarát Önkormányzat” díjjal, valamint 
2021-ben országos „Idősbarát Önkormányzat” díjjal is elismerték. 

Kakuk Móni

Budapesten, a Gellért Szálló melletti Bartók 1 Galériában nyílt 
kiállítása január 26-án a 40 éves Mezőtúri Alkotótelepnek. 
Közreműködött: Sztathatosz Sebestyén hegedűművész. 
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A Mezőtúr és Vidéke tavalyi negyedik számában Berczeliné Boldog 
Mária elevenítette fel Börcsök Enikő helyi gyermekkorát. 1968. január 
28-án született Mezőtúron. Édesapja a laktanyában volt katonatiszt, édes-
anyja a tanüzemben dolgozott. Ahogy cseperedett, felfedezte a Kiliánban a 
kiserdőt, a bányatavat, a Berettyó folyó partját, s az egész várost. Trinyik 
Pálné Rózsika, egykori osztályfőnöke így írt róla: „Ritka összetartó társaság 
volt ez az osztály! Enikő pedig nem csak az osztály, de az iskola lelkeként 
és motorjaként működött. Korán megmutatkozott az előadókészsége, 
látom magam előtt, a kerekded arcú, szeghajú, csilingelő hangú kislányt, 
aki bátor kiállással szavalt.” 

A Vígszínház január 28-án délelőtt adta közre a következő megható 
visszaemlékezést róla:

 „A színésznek a színház mindig egy védőburok marad, történjék körü-
löttünk akármi. Ha beteg vagy, ha a gyereked beteg, ha baj van, megol-
dódik attól, hogy színházban dolgozol. És egy idő után az ember elfelejti, 
hogy miközben reggel 9-től este 11-ig itt bent van, odakint süt a nap, 
emberek sétálnak, táncolnak, szenvednek. Engem mindig érdekelt, hogy 
ezen a talmi dolgon kívül mi van még? A színház arról próbál beszélni, 
ami kint történik. De ha nem látjuk, ami kint történik, akkor mégis 
miről akarunk beszélni? Hogyan? Ezért keresem azokat a helyzeteket, 
amik kinyitják a szívemet, a lelkemet, az agyamat mások felé, hogy azt 
próbáljam megmutatni, ami valóban az emberek története. Nem egy író 
képzelete, hanem a valóság maga.” 

Börcsök Enikő mindig teljes szívvel fordult mások felé. Segített, taní-
tott, tábort szervezett, forgatott és játszott... Úgy élt és dolgozott, aho-
gyan az csak néhány, kivételes embernek adatik meg. Már egy éve nincs 
velünk a hazai színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja, aki 53 éve-
sen, éppen születésének napján hunyt el. 

Börcsök Enikő 1968. január 28-án született. Gyermekkorát Mezőtúron 
és Székesfehérváron töltötte. 1987-ben nyert felvételt a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolára, Marton László osztályába. 1991 és 1994 
között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt, 1994-ben szerződött 
a Vígszínházhoz, melynek 27 éven át volt hűséges tagja és vezető színész-
nője. Közel száz színházi előadás, két tucat film-, illetve televíziós alakí-
tás kötődik a nevéhez, tanított a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 
és rendezőként is dolgozott. 

Országosan ismertté az 1991-es Melodráma című filmben történt 
bemutatkozása tette. Szerepelt az Édes Emma, drága Böbe, a Szeptember, 
az Üvegtigris, A temetetlen halott, az Ünnep, Az ajtó, az Aglaja, A nagy 
füzet, az Isteni műszak, a Viharsarok, a Szerdai gyerek, a Gondolj rám!, 
A hentes, a kurva és a félszemű, a Boszorkányház, a Zárójelentés és a 
Hét kis véletlen című filmekben, valamint olyan sorozatokban, mint a 
Kisváros vagy a Válótársak. 

Tragédiák kísérték az útját, és ő mégis mindig optimista maradt. „A 
színész saját magáról tud beszélni minden szerepben, ha szerencséje 
van, megtalálja a saját gyötrelmeit…” – mesélte. Minden szerepén 
átütött fanyar humora, mély élettapasztalata, a színház és a játék örök 
szeretete. Sokszor játszott nehéz sorsú asszonyokat, számtalanszor épült 
játékára rendezés és előadás. Szerepei közül nehéz bármit kiemelni. Ő 

volt a Macskajáték Egérkéje, a Mágnás Miska Marcsája, a Makrancos 
Kata címszereplője, de emlékezetes alakítást nyújtott többek között a 
Dobardanban, a Faustban, a Sógornőkben, Az Iglic címszerepében, A 
kaukázusi krétakörben, az Augusztus Oklahomában, a Tótékban, a 
Mikvében és a Kvartettben is. 

Ma délután 14 órakor egykori lakóhelyén, a Rózsa utca 47/a szám 
alatt emléktáblát állítanak Börcsök Enikőnek. Az avatáson részt vesz 
színházunk igazgatója, Rudolf Péter és társulatunk több tagja is. 

Szeretettel emlékezünk rá!”

Elérkezett 2022. január 28-a, 14 óra. Az erzsébetvárosi Rózsa utca meg-
telt az emlékezők soraival. Kern András és Harkányi Endre együtt érkezett 
egy-egy szál rózsával. Hegedűs D. Géza koszorúval sétált az emléktáblá-
hoz. Halász Judit fekete ruhában, fekete kabátban tette tiszteletét. Ott vol-
tak sokan, még többen talán aznap este a színpadon mondtak el titokban 
neki egy-egy mondatot vagy tettek fel egy megválaszolhatatlan kérdést a 
csendnek. 

A Vígszínház január 28-án, este a következőt tette közzé:
 „A művészeti alkotások fájdalomból, sokszor frusztrációból, dühből 

fakadnak. A művész talán fárasztó, talán kiszámíthatatlan, öntörvé-
nyű, de ha a végeredmény virtuóz a környezet hajlamos megbocsátani. 
Továbblépni. Mintha ez lenne az ára az alkotás megszületésének.

Vannak azonban a kevesek, akik cáfolják ezt a közhelyet. Művészi 
nagyságuk egyben emberi nagyságot is jelent.

Akik minden megélt fájdalmat, emberi tapasztalatot úgy futtatnak át 
szerepen, alkotáson, hogy közben sugároznak valami végtelen hitet az 
emberi létben, akik a szerepen túl, a színházi estén túl is adnak valamit 
magukból. Hitet. Az emberségbe, az emberiségbe vetett hitet. Mint 
Börcsi.” – Rudolf Péter

Börcsök Enikő halálának első évfordulóján, január 28-án avatták fel 
a művésznő emléktábláját a Rózsa utca 47/a- szám alatt. Az eseményen 
Rudolf Péter mellett Karácsony Gergely, Gy. Németh Erzsébet, 
Niedermüller Péter, Hegedűs D. Géza és Szalamanov Zsuzsanna mondott 
beszédet. Szeretettel emlékezünk Börcsire, a Vígszínház pótolhatatlan és 
felejthetetlen színművésznőjére!”

Így ha Erzsébetváros felé vezet utunk, a Rózsa utca 47/a szám alatt ezen 
túl koszorúval, egy szál virággal vagy néhány halkan elsuttogott imával 
tiszteletünket és szeretetünket vihetjük a korán elhunyt, nagyszerű szín-
művésznő és csodálatos barát, Börcsök Enikő részére.

Kakuk Móni
Fotó: Gordon Eszter

(A Vígszínház hozzájárulásával)
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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

HIRDETMÉNY 
Településrendezési eszközök kiemelt területre 

vonatkozó tárgyalásos eljárásban történő részle-
ges módosításáról véleményezési szakasz

Mezőtúr Város Önkormányzata a Mezőtúr, külterület 13234, 13712, és 
a 13716-13719 hrsz-ú telkekkel érintett területre vonatkozóan folyamat-
ban lévő Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban véle-
ményezés céljából e-lakossági fórumot tart 2022. február 18–ig, mely - 
Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesz-
téssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017.(X.02.) önkor-
mányzati rendelet 6. § (4) bekezdése alapján - a www.mezotur.hu honla-
pon közzétett hirdetmény útján történik.

Bővebb tájékoztatás és a Tájékoztatási Dokumentáció a mezotur.hu 
honlapon található.

Herczeg Zsolt
polgármester

A Telekiben január 6-án egy pályaválasztási nappal indult az év. Majoros 
Gergely, a Teleki Blanka Gimnázium igazgatója elmondta, az iskolában 
több éves hagyománya van, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a pályaori-
entációval kapcsolatos kérdésekre. A rendezvényt az hívta életre, hogy 
ebben az időszakban rendszeresen megkeresték az intézményt főiskolák-
ról, egyetemekről, amelyek képviselői szerettek volna találkozni a végzős 
diákokkal. Mivel a felnőtté válás előtt álló fiatalok és a felsőoktatási intéz-
mények részéről azonos volt az igény erre vonatkozóan, ezért a Teleki 
szívesen vállalta ennek az eseménynek a szervezett megvalósítását. 

Majoros Gergely kifejtette, hogy a Teleki honlapján regisztrálhattak idén is 
a diákok, fejenként négy felsőoktatási intézmény előadására, amit a dél-
előtt folyamán hallgathattak meg. A résztvevő diákok és tanárok egyetértet-
tek abban, hogy ez a lehetőség biztos hozzájárult ahhoz, hogy tudatosab-
ban, felkészültebben hozzanak döntést a további tanulmányaikról. 
Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, Budapest, hogy néhány várost 
említsünk, amelynek főiskolai-, és egyetemi kara bemutatta az oktatási 
kínálatát január 6-án, a Telekiben. Továbbá az eseményen tájékoztatót 
tartott a Magyar Rendőrség és egy nyelvvizsgaközpont is. 

Kakuk Móni

Doni Hősök Emléktúra 

A Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 68. vitéz 
Horgos Dezső Területvédelmi Zászlóalj alakulata idén is emléktúrával tisz-
telgett a doni katasztrófa hősei előtt. A Doni Hősök Emléktúra mezőtúri 
állomásán 2021. január 29- én Herczeg Zsolt polgármesterrel együtt emlé-
keztek.

„Januárban ott nem volt fehér a hó,
vértől vöröslött a befagyott folyó.
Magyarok vére, szép hazánk éke

idegenek játéka lett
azon a szörnyű télen.

Ott nem voltak álmok, remények,
csak feláldozható, hős legények.

Ezerkilencszáznegyvenhárom hideg telében
százezer élet hullt Voronyezs közelében.

Idegen föld ne legyen számukra oly nehéz,
örök álmukat őrizze az emlékezés.

www.poet.hu Rimai-Skoda Edina: Január a Don-kanyarban (részlet)

A tudatos döntésért... 

Felsőoktatási pályaválasztási nap a Telekiben
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Abban mindenki egyetért, hogy 
az ételről és az étel mellől, remek 
baráti- és családi beszélgetések 
indulhatnak el. Egy jó ízélmény 
egy borús napot is ragyogóvá 
tehet. Emellett a gasztronómia 
fontos része a turisztikának is. 
Ezért hirdette meg a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Önkor-
mányzat a megye tortája versenyt, 
aminek eredményhirdetését janu-
ár 31-én rendezték meg 
Szolnokon. 

Pályázhattak profi és amatőr 
cukrászok, háziasszonyok is. Az 
„ISHLETÉS” lett az abszolút győz-
tes, de számos kategóriában hirdet-
tek győzteseket. Így két mezőtúri 
hölgy, Vetési Renáta és Jóni-Fekete 
Zsuzsanna rendkívül látványos 
Ékesség fantázianevű tortája ama-

tőr kategóriában Különdíjas lett. A 
torta külleme szinte pontos mása 
Mezőtúr új látványosságának, a 
Badár Balázs koronás váza szobor-
nak. Az alkotás íze hagyományos 
alapanyagokból állt össze úgy, mint 
diós piskóta, egy leheletnyi szilva-
lekvár és dióval elkevert habtejszín. 
Az eseményen Herczeg Zsolt, 
Mezőtúr város polgármestere is 
részt vett és gratulált a díjazottak-
nak. 

Megkeresésemre Renáta és 
Zsuzsanna elmesélte, hogy gimis 
koruk óta barátnők és sok minden 
más mellett a sütés szenvedélye is 
összeköti őket. Amikor látták a ver-

seny kiírást, úgy érezték, ez jó lehe-
tőség arra, hogy megmérettessék 
tudásukat és kíváncsian várták a 
szakmai zsűri véleményezését. 
Nem titkolt vágyuk volt a győze-

lem, de nem torpantak meg és jól 
esik nekik a sok dicséret, amit egye-
di tortájuk elkészítéséért azóta is 
kapnak barátoktól, ismeretlenektől 
egyaránt. A kreatív amatőr cukrász 
duó megígérte, figyelni fogja a ver-
senykiírásokat és a két év múlva 
megrendezésre kerülő „Jász-
Nagykun-Szolnok megye tortája” 
versenyen is részt vesznek. Ami 
fontos, a család az alappillére 
mindennek- tették hozzá - és azok a 
sütemények, amiket a családnak, 
barátoknak, ismerősöknek sütünk, 
és szívünk-lelkünk benne van, min-
dig sokkal finomabbak.

Kakuk Móni

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 Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
(MME) idén is megrendezte január 
28-31. között a bagoly szinkron-
számlálás nevű akcióját.  Az MME a 
lakosság bevonásával országos, 
évenként megismételt erdei füles-
bagoly telelőhely felmérést hirdet, 
amiben bárki részt vehet. Az egye-
sület az egyéni megfigyelők, csalá-
dok, baráti társaságok mellett óvo-
dák, általános és középiskolák rész-
vételére is számít minden számlálás 
során. A telelő baglyokat azonban 
nem csak ilyenkor lehet számolni! 
A bagolycsapatokról az MME hon-
lapján egész télen várják az adato-
kat, melyeket akár utólag, a tavasz 
folyamán is érdemes beküldeni. 

Köztudott, hogy Magyarország  
bagoly fővárosa Túrkeve, hiszen ott 
a legmagasabb a felmért bagolypo-
puláció, de Mezőtúron is van több 
helyszín, ahol csoportosulnak az 
éjjeli pocokvadász, puhatollas bará-
taink. Ilyen a Teleki Blanka 
Gimnázium udvara, a Református 
Kollégium udvara, a Stromfeld 
Aurél út, a Dózsa György út. Az 
utóbbi helyen fészkelőkről rögzített 
izgalmas képkockákat idén január-
ban Szendőfi Balázs természetfil-
mes, reméljük hamarosan széles 
körben láthatóvá válik. Bár tudjuk: 
a természetfilmek sajátja, hogy 
nem meglepő, ha évekig készülnek. 

Mezőtúron Metzker Krisztina 
természetvédő vett részt a szinkron 
bagolyszámlálásban 2022. január 
31-én, aki elmondta, kevesebb erdei 
fülesbaglyot számolt meg most, 
mint a tavalyi évben. Túrkevén 
tavaly körülbelül 600 bagoly, míg 
Mezőtúron 300 bagoly került a táv-
csövek látóterébe. Ebben az évben 
Mezőtúron pontosan 279 erdei 
fülesbaglyot számolt meg.

Az erdei fülesbagoly a magas 
lombkoronák között lelt vetési 
varjú fészkeket foglal el, hasonlóan, 
mint a kékvércse. Részt vesz a bio-
lógiai  védekezésben, hiszen ked-

venc csemegéi a rágcsáló bandák 
cincogó tagjai. Ha kis gombócokat, 
egércsontokat rejtő köpeteket 
lelünk kertünk fenyőfája alatt, biz-

tosak lehetünk benne, hogy bag-
lyok telelnek nálunk. Nappal szun-
dítanak, délután öt óra körül szinte 
egy időben élelemszerző útra 
indulnak és hamar zsákmányra 
bukkannak remek hallásuknak, 
gyorsaságuknak köszönhetően. 
Számtalan jó tulajdonságuk mellett 
az egyik legszembetűnőbb, amivel 
senki nem vitatkozik, hogy cukik, 
ezt mindig kihangsúlyozom az elő-
adásokon- tette hozzá Krisztina. 

Kovács Ágnes Kisújszálláson már 
tíz éve számolja a baglyokat, igazi 
bagolytudor, így nem meglepő, 
hogy ma az erdei füles bagoly téli 
számlálásokért felelős koordinátor 
az MME-nél. Kovács Ágnes elmond-
ta, talán a legfontosabb szerepe 
ennek a programnak, hogy a mada-
rak megfigyelésébe, védelmébe, 
szeretetébe bevonják ezeken a 
napokon a civil lakosokat is.

Kakuk Móni
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Önkormányzati tulajdonú lakások, üzlethelységek üzemeltetése!

A Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának tulajdonában lévő 
lakások és a nem lakás céljára szol-
gáló helyiségekkel kapcsolatos 
lakásbérleti szerződések előkészí-
tése, nyilvántartása az önkormány-

zat tulajdonáról és a vagyonnal gaz-
dálkodás szabályáról szóló önkor-
mányzati rendelet melléklete alap-
ján Társaságunk feladata. Ez mind-
összesen 125 ingatlan kezelését 
jelenti, melynek nagy része panel-

lakás, társasházi lakás, illetve csalá-
di ház és néhány üzlethelyiség is 
megtalálható a listában.

Minden esetben az új bérlő 
részére, mi az ingatlanokat rendel-
tetésszerű használatra alkalmas 
állapotban adjuk át. 

Fontos információ, hogy a bérlő 
köteles a rendeltetésszerű haszná-
lat során keletkező, a természetes 
elhasználódásból adódó, szükség 
szerinti javításokat, illetve a rendel-
tetésellenes használat miatt kelet-
kezett meghibásodások javítását 
elvégezni vagy elvégeztetni. Az 
ilyen jellegű feladatok elvégzésére 
Társaságunk sem emberi, sem 
pénzügyi forrásokkal nem rendel-
kezik, így ezeket nem áll módunk-

ban elvégezni. 
A megüresedett ingatlanokat 

visszavétel után az állapotuktól füg-
gően tisztasági festéssel valamint 
műszaki karbantartással a lakás 
komfortfokozatának megfelelő álla-
potba hozzuk. 

A jelenleg üresen álló és bérbe 
vehető Önkormányzati tulajdonú 
lakások, helyiségek bérbeadásáról 
a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati 
rendelet alapján beadott és sikeres 
pályázat után a képviselő-testület 
dönt. (a pályázható ingatlanok lis-
tája megtekinthető az interneten a 
következő linken: https://mezotur.
hu/h-i-r-d-e-t-m-e-n-y-ingatlan-
berbeadas/)

A Mezőtúr-Szarvas között közle-
kedő komp a vízállás miatt nem 
közlekedik! A révátkelő indulásával 
kapcsolatban kérjük, tájékozódjon 
weboldalunkon: www.mturiellato.
hu/komp.php illetve facebook 
oldalunkon https://www.facebook.
com/M.I.I.KN.Kft elhelyezett infor-
mációk alapján.

Februárban is folyamatosan ürít-
jük a város közterületein található 
szemétgyűjtő edényeket, melyek-
ből összesen 2040 Kg közterületi 
hulladék lett elszállítva az NHSZ 
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. hivatalos deponáló helyére.

Téli fagykárok elhárításának 
érdekében kátyúzási feladatokat 
láttunk el a Székes út végén, Bajcsy 
Zs. úton, a Kossuth Lajos téren, az 
I. úton. Zúzott köves kátyúzást 
végeztünk a Berek út és a Munkás 
út keresztőzédésénél, valamint a 
Dobó István úton. Járdaigazításokat 
végeztünk az Ady E. u., Frankel L. 
u., Kertész u., Dob u., és az I. úton. 
Belvárosban a fakivágásokból, galy-
lyazásokból, a külterületi nyaraló-

övezeteknél gallyal, bokrokkal 
benőtt utak kitakarításából 1,5 
tonna ágapríték került kitermelésre.

Pénteken 16:00 és 19:00 óra 
között, hétvégén pedig 14:00-21:00 
óra közötti nyitva tartással szeretet-
tel várunk minden sportolni és 
kikapcsolódni vágyó vendégeket a 
volt főiskola előtti rendezvénytéren 
felállított korcsolyapályánál.

A Városi Strandfürdő közvetlen 
szomszédságában található „Vadászház” 
Kávézó és Szálláshely rendezvény-
terme kiválóan alkalmas torna-
edzések, tanfolyamok, szülinapok, 
lakodalmak és baráti összejövetelek 
lebonyolítására. További informáci-
óért keressen bennünket az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen vagy a 0656/350-037-
es telefonszámon.

Segédmunkás munkakörben, 
kompüzemeltetési feladatokra 
munkavállalók jelentkezését várjuk 
fényképes önéletrajzzal az 
intezmenyellato@mturiellato.hu 
e-mail címen, vagy telefonon a 06 
56 350-037-es telefonszámon. 

Vadászház kávézó és szálláshely

5400 Mezőtúr, Fekete I. u. 2.
Terembérlés családi-, baráti- és céges 

rendezvényekhez (max. 50 fő)
A Vadászház rendezvényterme kiválóan alkalmas torna-edzé-

sek, tanfolyamok, szülinapok, lakodalmak, 
családi- baráti összejövetelek lebonyolítására. 

További információk: intezmenyellato@mturiellato.hu
0656/350-037



 6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2022.  február 11.

100 éves a Városi Színházterem

A Mezőtúr és Vidéke újságírója, 
Kakuk Móni kért meg, hogy írjak a 
Városi Színházterem múltjáról,  
ami hamarosan megújulva, kibő-
vült funkcióval, moziként is várja a 
közönséget. A városképet meghatá-
rozó épület 100 évvel ezelőtt, köz-
adakozásból épült, az iparosok és 
kereskedők egyedülálló összefogá-
sával. 

Visszaemlékezésemben a Mező-
túri Ipartestület története című 
kötetre támaszkodom, melyet a 
helybeli Borbély-nyomda jelente-
tett meg, 1925-ben. Abban az idő-
ben 676 bejegyzett iparos állt a 
lakosság szolgálatára, akik a 
Mezőtúri Ipartestületbe tömörülve 
képviselték érdekeiket. Érdekes-
ségként említem meg, hogy 79 csiz-
madia és 61 cipész készítette és 
javította a lábbeliket, 52 fazekas 
korongozta az agyagedényeket, 36 
asztalos gyártott bútorokat, 58 
kovács patkolta a lovakat és gyár-
totta a fém portékákat, 24 női- és 46 
férfiszabó készítette a ruhákat. 
Nagy becsülete volt a szakmát tisz-
tességgel, hozzáértéssel művelő 
embereknek. 

Az ipartestület a Zöldfa (ma 
Petőfi) utcában, az általunk 
Művelődési Központként ismert 
épület helyén működött, egy erő-
sen felújításra szoruló házban. 
Éveken át téma volt, hogy új szék-

házat építenek, már a tervek is 
elkészültek, a különböző szakipari 
munkákra is megtörténtek a helyi 
vállalások, azonban az I. világhábo-
rú átírt minden elképzelést.  A 
város lassan tért magához, de 1921. 
júniusában Csúth Imre egyesületi 
elnök felhívással fordult az iparo-
sokhoz az építkezéshez szükséges 
pénzügyi alap előteremtése érdeké-
ben. Idézek az adakozásra buzdító 
felhívásából: „Amidőn az Önök 
bizalmából az ipartestület élére 
kerültem, eltökélt szándékom már 
akkor az volt, hogy minden iparos 
és kereskedő társam figyelmét fel-
hívjam arra, hogy gondolkozzék 
egy kissé afelett, ugyan mi történik, 
ha egyszer az a fejünk felett lévő 
rozoga épület úgy lenyövik, hogy 
még papírral sem lesz érdemes leta-
kargatni és ami úgyszólván állandó 
adó a testületen, mert a legkisebb 
szél is leszórja és mindig új költsé-
get von maga után… Én pedig azon 
vagyok, hogy szerény tehetségem-
hez képest segítsem az ipartestüle-
tet a haladás útján, de ne tévessze 
szem elől senki, hogy én csak egy 
ember vagyok, aki a maga segítsé-
gét is a többi támogatásával végez-
heti, vagyis, ha mindenkiben meg-
nyilvánul az ipartestület iránti sze-
retet és áldozatkészség, hogy már 
egyszer teljesedésbe mehetne a 
már talán mindenkinek több esz-

tendős vágya: hogy felépíthetnénk 
az „Iparosok és Kereskedők 
Otthonát”. 

Az elnök úr nagyvonalúan 1000 
korona felajánlásával indította el az 
építési alapot és nagyon sokan tár-
sultak hozzá kisebb-nagyobb 
összeggel, végül készpénzben 120 
ezer korona gyűlt össze, anyagban, 
építési munkák végzésében pedig 
463 ezer korona hozzájárulást tet-
tek a mezőtúri iparosok. Az építke-
zés tervezett költsége: 1.120.000 
koronára taksálták, a hiányzó 
500.000 koronát egy mezőtúri 
banktól hitelezték. 

A tervezet szerint: mindenek 
felett építeni kell egy nagytermet, 
mely közgyűlések, táncos rendez-
vények tartására is megfeleljen és 
lehetőleg „fölénnyel bírjon” min-
den más helyi nagyterem fölött; ez 
azonban csak úgy lehetséges, ha 
nagysága mellett minden más 
hozzá szükséges mellékhelyiséggel 
fel van szerelve, szükséges tehát 
még színpad, két öltöző, ruhatár, 
esetleg pénztár és étkező vagy ivó-
hely. 

1922. április 2-án megtartották az 
alapkőletételt és bő fél év múlva 
már átadásra került az épület. 

„A Mezőtúri Ipartestület nagy 
áldozattal felépített székházának 
elkészítése alkalmából 1922. év 
október 8-án felavató ünnepélyt 
rendezett, mely méreteiben nagy-
szabású  és erkölcsi tekintetben 
lélekemelő és tanulságokban gaz-
dag volt. Megjelent az ünnepélyen 
dr. Rácz János nemzetgyűlési kép-
viselőnk, Pálfi Dániel, az 
Ipartestületek Országos Szövet-
ségének elnöke, több nagyiparos 
Budapestről, a szomszéd városok 
ipartestületeinek képviselői, város-
unk elöljáróságának küldöttei és 
oly nagyszámú ünneplő helyi ipa-
ros közönség, hogy a székház 
díszes nagytermét és a többi helyi-
ségeket zsúfolásig megtöltötték. 

Lendületesünnepi beszédet mon-
dott az ékes szólású polgármester, 
dr. Spett Ernő. 

Az Ipartestületi Székházban 
élénk társadalmi és szervezeti élet 
folyt 1944-ig. A nagyteremben szín-
padi estekre, színi előadásokra 
került sor, szinte minden hónapban 
tartottak vacsorás zenés-táncos 
esteket. Emellett folyamatosan láto-
gatható volt az olvasóterem, a bili-
árd klub, a kártyaszoba. 

A II. világháború hatalmas pusz-
títást végzett Mezőtúron is, az ezt 
követő társadalmi változások átren-
dezték az iparos családok életét is. 

Száz év távlatából is szeretném 
hálánkat és megbecsülésünket kife-
jezni nagyszerű elődeinknek, azért, 
hogy a város központjában, példa-
értékű összefogással, pénz- és ter-
mészetbeni adományokkal, önkén-
tes munkavállalással megépítették 
a közjót szolgáló színháztermet, 
mely bizony napjainkra nagyon 
megérett a belső felújításra. 
Karakteres homlokzata a Petőfi út 
ékessége, melyen ma is ott látható a 
díszes kerámia csík, amit még az 
„Öreg” Badár Balázs fazekasmester 
készített, adakozó iparosként. 

Összeállította: 
Berczeliné Boldog Mária 

(A következő lapszámokban a 
Városi Színházteremhez kapcsoló-
dó színjátszó életet idézzük fel az 
1950-60-as évekből, majd a rend-
szerváltást követő évek eseményei-
ből csemegézünk.) 

Értékeink: a Túri Fazekas Múzeum Magyarország legnagyobb népi cserépedény közgyűjteménye

A jelenleg 8 ezernél valamivel 
több kerámiából álló anyag európai 
szinten is a legnagyobbak közé tar-
tozik. A kiállításokban és a raktá-
rakban fellelhető régi és kortárs 
cserépedények, dokumentumok 
olyan kulturális értéket képvisel-
nek, illetve olyan fontos szakmai 
adatbázist alkotnak, ami csak a leg-
nagyobb hazai néprajzi gyűjtemé-
nyekhez hasonlítható – pl. Néprajzi 
Múzeum, Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum, Déri Múzeum stb.
Szeretettel várjuk látogatóinkat! 

Téli nyitvatartás (október 1-től már-
cius 31-ig): keddtől péntekig, 
naponta 10 és 12, valamint 14 és 16 
óra között. Szombaton 10 és 14 óra 
között. (Vasárnap és hétfőn zárva.)

Belépőjegyek: teljes árú 400 Ft, 
kedvezményes (diák, 70 év alatti 
nyugdíjas): 250 Ft, mezőtúri diá-
koknak, 70 év feletti nyugdíjasok-
nak, valamint kedvezményes kár-

tyával (mozgássérült, pedagógus, 
újságíró stb.) rendelkezők számára 
ingyenes. Csoportos jegy: 15 fő 
felett felnőtteknek 300 Ft/ fő, diá-
koknak 200 Ft/fő. 

Túri Fazekas Múzeum
Mezőtúr, 

Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
+36/70 770-2322
+36/56 350-174

fazekasmuzeum@gmail.com
www.fazekasmuzeum.hu

A múzeum munkájáról, prog-
ramjairól friss híreket honlapján 
és Facebook-oldalán olvashatnak.
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Határon túl… a Vadvirág

2021. december 17- én ünnepel-
ték a marosvásárhelyi Fagyöngy 
Citerazenekar 10 éves jubileumi 
évfordulóját és 2021. december 18- 
án került megrendezésre Csitt-
szentiván VIII. Nemzetközi Cite-
rások Találkozója. Erre a két nívós 
találkozóra kapott meghívást a 

mezőtúri Vadvirág Népdalkör. 
A művészeti vezető Bíró László 

népzenetanár egyben társoktatója a 

Fagyöngy Citerazenekarnak. 
Az odavezető út hosszú volt, de 

sok szép látnivalóban bővelke-
dett. Megérkezésünket nagy sze-
retettel fogadták. 

Aznap este már sikeresen be is 
mutatkoztunk a Jubileumi évfordu-
lón, ami a csodálatos Művészetek 

Palotájában zajlott. 
Ennek az épületnek többek 

között az a kuriózuma, hogy a 

szebbnél szebb termeinek falai kéz-
zel festettek. Az est finom vacsorá-
val és örömzenéléssel ért véget. 
Másnap délelőtt egy kis városnéző 
séta keretében megcsodálhattuk 
Marosvásárhely pazarul feldíszített, 
kivilágított főterét, valamint kelle-
mes sétát tettünk a vártemplom 
kertjében. 

Délután a Csittszentiváni Tollas 
Jenő Művelődési Otthon adott teret 
a VIII. Nemzetközi Citera-
találkozónak. A fellépők színvona-
las műsorát hallgatva itt is csodála-
tos élményekben volt részünk. 

Műsorunkban mezőtúri népdal-

csokrokat énekeltünk, ezzel is 
öregbítve városunk zenei népdal-
kincsét. A „hivatalos” találkozó 
után egy felejthetetlen este várt 
ránk. 

Citera- és énekszó mellett eleve-
nedtek fel régi barátságok és kötőd-

tek újak.
Még meg kell említenünk a szál-

láshelyünket, ami a Pensinnea 
Gassi Panzió volt, amit egy csodála-
tos és szeretetre méltó magyar 
házaspár működtet. Leírhatatlan és 
mérhetetlen a kedvesség és a szere-
tet, amiben részesítettek bennün-
ket. Köszönet érte.

Vasárnap délelőtt még meghívást 
kaptunk a Jeddi Református 
Templomba, a negyedik adventi 
gyertyagyújtás alkalmából celebrált 
istentiszeletre. 

Itt betlehemi énekekkel örven-
deztettük meg a híveket. Indulásunk 

előtt még várt ránk egy isteni csor-
ba-leves ebéd. Utána szomorúan, 
de teli élményekkel búcsúztunk a 
kedves barátainktól a viszontlátás 
reményében. 

Molnár Márta

Fagyöngy Citerazenekar

Meghívást kaptunk a Jeddi Református Templomba

A Vadvirág Népdalkör a mezőtúri népdalkincsből válogatott

Fotók: Nehéz Dezső. A kollázst Csikósné Vida Viktória készítette. 

Tisztelt Civil Szervezet Vezetők!

Tájékoztatom Önöket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által bizto-
sított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékeny-
ségek és feltételeinek támogatása 2022.” című alprogram pályázati kiírá-
sai.

A https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben-2022/ lin-
ken tekinthető meg a részletes pályázati leírás, valamint minden fontos 
információ a pályázattal kapcsolatban.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2022. február 2. 10 óra 00 perc – 2022. február 18. 12 óra 00 perc

Az idei esztendőre is eredményes munkát és nagyon jó egészséget kívá-
nok Önöknek!

Herczeg Zsolt
polgármester

A művészet otthona Mezőtúron
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MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON 
HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja 
ügyfeleit időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!

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

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.00-12.00

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

-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás, 
hallásjavító eszközök széle választéka
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Mielőtt valaki rosszra gondol, 
nem a Watt’69-es whisky következő 
évjáratáról írok, hanem a ’70-es 
évek népszerű zenekaráról, akik-
nek a nevében a Watt az erősséget 
jelentette, akárcsak a fizikában, a 
73 pedig …

1973-ban két zenekar – a Ciklon 
és a Kristály – tagjaiból alakult meg 
az együttes. A többieknél néhány 
évvel idősebb Veres Miklós a Városi 
Zeneiskolában kilenc évig Kőműves 
Miklós csellótanár tanítványa volt, 
majd az igazgató Herbály András 
kérésére pistonozni is tanult. A 
városi fúvószenekarban és egy túr-
kevei dixiland együttesben is ját-
szott. Sőt Herbály Andrással és 
Molitórisz Lajossal az akkori Tiszti 
Klubban basszusgitározott. 

Patkós Sándor és Debreczeni 
József a kitűnő hegedűstől, Balogh 
Ferenctől tanultak gitározni. 
Együttesük negyedik tagja, Major 
Balázs dobos volt, aki a legendás 
dzsessz dobos, Kovács Gyula tanít-
ványa.

Abban az időben főleg NDK-ás 
vagy csehszlovák hangszereket, 
hangosító berendezéseket lehetett 
kapni. A jobb világmárkákhoz csak 
a külföldről hazajött zenészek által 
lehetett hozzájutni. Ők is aprán-
ként fejlesztették a hangtechnikai 
eszközöket. Sanyi a szólógitár mel-
lett jól értett az elektronikához, 
hiszen civilben tv-szerelőként dol-
gozott. Az un. „road-man” Varga 
Lajos is szerves része volt az együt-
tesnek, kitűnő szervezőként, szere-

lőként, hangosítóként és jó barát-
ként számíthattak rá. A srácok 
nagyon jól megértették egymást, 
rengeteg időt töltöttek együtt. A 
próbákon sokszor órákig tartott 
míg „beállt” egy bonyolultabb 
szám, nyugati kották még nem igen 

voltak. A rádióból magnóval felvet-
ték a dalokat, majd sokszori leját-
szással, hallás után írták le a dalla-
mot, a harmóniát és ritmusképletet. 
Ebben leginkább az abszolút hallá-
sú Miklós jeleskedett, de a ritmus-
képletet Balázs magas színvonalon 
hozta. Az angol szövegeket foneti-
kusan írták le. (Közbevetem, hogy 

az angol mennyire „hasonlít” a 
magyarra arra jó példa a Spencer 
Davis Group híres dala: Give me 
somelovin’, ejtsd: givme szam 
lavin, amit a zenekarok úgy énekel-
tek: Kiviszem a lavort). 

Műsorukban az ifjúság által ked-
velt beat-pop dalok, disco slágerek 
mellett saját szerzeményeiket is 

sikerrel játszották. 
Kedvenc stílusuk a kissé agresz-

szívebb hard rock (pld: Black 
Sabbat, Uriah Heep, Deep Purple) 
volt, amelyekben Debreczeni 
József ritmusgitáros énekelte a dal-
lamot, Veres Miklós pedig a máso-
dik szólamot. Két fesztiválra emlé-
keznek szívesen. 1976-ban 
Füzesgyarmatról elhozták a II. 
díjat, ugyanott Major Balázs dobos-
ként különdíjat kapott. Büszkék 
arra, hogy az  akkor már híresnek 
számító Piramis együttesnek is 
nagyon tetszett a zenéjük. Az oros-
házi fesztiválon is méltó elismerés-
ben részesültek, ahol a zsüri elnö-
ke, Gonda János a budapesti jazz-
tanszak alapítója, tanára, dzsessz-
elméleti könyvek írója volt. 

A zenekarért hatalmas rajongó 
tábora lelkesedett Mezőtúron, a 
Petőfi úti Művelődési Központban 
kaptak próbahelyiséget – a színház-
teremhez kapcsolódó emeleti öltö-
zők egyikében. Cserében rendsze-
resen felléptek ott, vasárnaponként 
ötórai teák keretében táncoltak 
zenéjükre a kollégista fiatalok, a 
helybelieknek pedig szombaton-
ként játszottak.  A megyében, és 
azon túl is sokfelé felléptek, de 
rendszeres meghívásuk volt 
Szolnokon a Ságvári Művelődési 

Házba, Kunszentmártonba és 
Túrkevére.

A zenekar huszonöt évvel ezelőtt 
játszott együtt utoljára. Sajnos a 
helybeli fiúk letették hangszerüket, 
ma már csak hallgatják a muzsikát. 
Major Balázs jó ideje Vácon él. 
Különböző formációkban aktívan 
dobol, korábban lemezei jelentek 

meg. Néhány évvel ezelőtt a 
Zsinagógában egy nyári hangverse-
nyen tapsolhattunk neki. 

Miklós büszke rá, hogy mindhá-
rom gyermeke zenél. Ági a 
Dalvarázs megalakulása óta a zene-
kar csellistája, Kata népi hegedül, 
elvégezte a Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskola népzene tanszakát, Miklós 
pedig a munka mellett basszus gitá-
rozik egy zenekarban. 

Jóskáéknak három, Sanyiéknak 
két felnőtt gyermekük van, mind-
egyik zeneszerető ember. 

Kedves Olvasó!
Elmondom Önnek, hogy amikor 

ez a zenekar sok-sok fiatalnak szer-
zett örömteli zenei élményt, akkor 
én már Finnországban éltem. 
Hazalátogatásaim során, majd 
mióta  újból itthon élek, sokat hal-
lottam róluk, sajnos élőben nem 
voltam részese koncertjeiknek. 
Szerettem volna a helyi zenei élet 
egykori jeleseivel beszélgetni, nagy 
örömömre 2021 őszén sor kerülhe-
tett erre. Köszönöm nekik a kelle-
mes találkozást! 

UI: Varga Lajos kezdeményezé-
sére a zenekar vendége volt a 
Szolnoki Televízió 2021. május 2-i  
Zenevonat című adásának, mely az 
interneten megtalálható. 

(Megjelent a Túri Kalendárium 
2022. évi kötetében is, mely kapha-
tó a Tourinform irodában és a 
Dózsa György úti Papírboltban.) 

Berczeli Endre

Debreczeni József, Major Balázs, Veres Miklós, Patkós Sándor

1976. Füzesgyarmat

Varga Lajos

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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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 egyezte-
tés szükséges.  TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Februárban is 

minden 

csütörtökön, 

pénteken 

és szombaton 

oltási akció

Az átoltottság további növelése 
és a járvány újabb hullámának 
megfékezése érdekében január-
ban és februárban is minden csü-
törtök és péntek délután, és szom-
baton oltási akciót szervezünk a 
kórházi oltópontokon és a kijelölt 
járásközponti szakrendelőkben. 
Ezúttal is előzetes időpontfoglalás 
nélkül és helyszíni regisztrációval 
lehet felvenni az oltást. Továbbra 
is kiemelten várjuk az oltatlano-
kat és azokat is, akiknek már 4 
hónapnál régebben kapták meg a 
korábbi oltásukat. A központi 
oltópontokon továbbra is öt vakci-
na közül lehet választani. Az oltá-
si akciónapokon a 12 év feletti 
korosztályt várják az oltóponto-
kon. Az 5-11 éves gyermekek oltá-
sa továbbra is csak előzetes idő-
pontfoglalással lehetséges a kór-
házi oltópontokon vagy a házi 
gyermekorvosoknál.

A megerősítő oltás mindenki-
nek javasolt, aki már 4 hónapnál 
régebben kapta meg az előző oltá-
sát. A harmadik oltás felvételével 
ismét 80-90%-ra emelhető a 
védettség. A megerősítő oltás a 
12-17 éves korosztályban is felve-
hető.

 Ahogy azt a kormány már beje-
lentette, a negyedik oltás is már 
kérhető,  akár a most zajló oltási 
akciók keretében is. A negyedik 
oltás kérhető 18 év felett, ha a 3. 
oltás beadása óta már eltelt 4 
hónap. Az olthatóság megítélése 
érdekében az oltóorvos szükség 
esetén konzultálhat a kezelőor-
vossal és/vagy háziorvossal. Az 
oltóanyag választás minden eset-
ben az oltóorvos feladata, aki a 
pácienst ismerve a szakmai szem-
pontok alapján dönt. Általános 
ellenjavallata egyik kombináció-
nak sincs.

Azon oltatlan személyek, akik 
fertőzésen átestek, várakozási idő 
nélkül a betegségből történt fel-
gyógyulás után, olthatók.

Forrás: www.koronavirus.gov.hu
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Hírek a kerékpárút építésről

A kerékpárút építés miatt január 
végén ismét részleges lezárásra 
került a Hortobágy-Berettyó főcsa-
tornán áthaladó közúti híd. A mun-
kálatok várhatóan február végéig 
eltartanak. Ez idő alatt a híd kör-
nyékén forgalmi fennakadásokra 
lehet számítani, így az 
Önkormányzat munkatársai arra 
kérik az arra közlekedőket, hogy 
fokozott óvatossággal és elővigyá-
zatossággal közelítsék meg ezt az 
útszakaszt. A lezárás ideje alatt 
megépül a hídra vezető kerékpárút, 
ahol szürke térkő kerül beépítésre, 
emellett elkészül az új, biztonságos 
út melletti korlát is. Ezzel egy idő-
ben tovább folytatódik a Városháza 
déli oldalán (a Postával szemben) 
és a Kossuth Lajos téren az építke-
zés. A Sugár úton a Telekom 

elkezdte a szükséges vezetékek 
kiváltását. Várhatóan március végé-
re ez a munka befejeződik és ott is 
elkezdődhet a kerékpárút nyomvo-
nalának kiépítése. 

Mint ahogy sok nehézséggel jár 
felújítani egy otthont úgy, hogy 
közben benne élünk, ugyanúgy sok 
türelmet igényelnek a lakosoktól és 
a környékben élőktől a városban 
zajló felújítások, hiszen a munká-
ba, óvodába, iskolába, boltba járás 
ez idő alatt esetenként kevésbé zök-
kenőmentes.De mint ahogy boldog-
ságot okoz egy családnak az újjá 
varázsolt ház, ugyanúgy örömet fog 
okozni a beruházások végeztével a 
biztonságos kerékpáros közlekedés 
a mezőtúriak számára. 

Kakuk Móni

Megújulhat a Tulipán utca és a Gyermek-kert

 Óvodához vezető út a Külső Tiszti lakótelepen

A legutóbbi, 2022. január 22-i képviselő-testületi ülésen egyhangúlag 
elfogadták és megszavazták a képviselők, hogy az önkormányzat pályáza-
tot nyújtson be a Belügyminisztérium által meghirdetetett belterületi utak 
felújítását célzó pályázatra. Korábban a Petőfi Sándor utca és a Makk József 
utca is a Belügyminisztérium pályázati forrásából újulhatott meg, a térség-
ben kiemelkedő állami támogatást elnyerve. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy az idei esztendőben a Gyermek-kert (Kilián) Óvodához vezető 
bekötő út, illetve a Tulipán utca teljes hosszának felújítására adja be pályá-
zatát. Pozitív elbírálás esetén kettő rendkívül rossz állapotban lévő, forgal-
mas útszakasz újulhat meg. 

Az elnyerhető támogatás maximális összege bruttó 40 millió forint, 
melyhez az előzetes kalkulációk szerint az önkormányzatnak további 20 
millió forintot kell hozzátennie. 

Kakuk Móni
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Készenléti gyógyszertár: 

Február 11-17-ig:
Újvárosi gyógyszertár 
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Tel: 56/350-111

Február 18-24-ig:
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Tel: 56/350-993
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dr. Begazy Zsolt
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Tel: 56/352-265; 06/30-977-
0936
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dr.Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
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Ü G Y E L E T E K

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

(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

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 

az újság szerkesztőségének.

Makács Dávid
(Papp Ramóna)


