
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCIV. évfolyam 24. szám 2022. december 2.

  Mulatság a jégen                                                                                      6. old.

 Adventi vásár a Petőfi téren                                                                   4. old. 

 Ha máz, nem csak cukormáz!                                                         2. old.

  Ismét használható a hídnál lévő üzemi járda                                              10. old.  

  Címzetes főorvosi kinevezést vehetett át Dr. Tálas Gabriella                     10. old.

  80 éves a „gépüzemfenntartás tudora”, dr. Vermes Pál                                8. old.  

Kató néni rózsamintás terítőjén szépen elrendezve vártak a 
kínálni valók, a tűzhelyen főtt a teavíz, amikor beléptem. Ilyen 
szép virágokat kaptam a születésnapomra, mutatott a vázára és 
hozzátette, a mai napig szívesen kertészkedik ő maga is. Kató 
néni 1922. november 11-én született Mezőtúron. Édesanyja, 
Rácz Krisztina 1900-ban látta meg a napvilágot, édesapja Juhász 
Sándor 1897-ben született. Mindkettőjük szép kort megélt, 
kiváltképp az édesapa, hiszen ő 96 évesen hunyt el. Ezért is az a 
válasza Kató néninek és a fiának először, mi a hosszú élet titka: 
nem más, mint a genetika. Kató néni mosolyogva mondja, talán 
az is, hogy szépen éltek a szülei. A legharagosabb szó közöttük 
az volt, „édeslelkem”. 

Kató néni kisöccsét még gyermekként veszítette el torokgyík-
ban, mégis a mai napig ugyanúgy hiányzik neki. Parasztcsalád 
voltak, Kató néni édesapja az első világháborút túlélve földet 
kapott az államtól, amit szorgalmával meghétszerezett. Majd 
kuláknak minősítették és mindenüket elvették a Rákosi-
rendszerben: az otthonukat, a varasi tanyát, a földeket.  Első 
férje, Csipes Antal modern gazdálkodó volt. Dinnyét, sütőtököt 
termesztett. Behívták katonának és soha nem térhetett haza, 
nem láthatta születendő fiát, Antalt. A nehéz idők után 1948-ban 
Kató néni férjhez ment Csató Ferenchez és megszületett a máso-
dik fiú, Ferike. Az elismert főkönyvelő férj szintén elhunyt 1959-
ben. Kató néni így magára maradt a két gyermekkel és kitanulta 
a könyvelő szakmát, hogy taníttatni tudja okos fiait. Antal törté-
nész doktor lett, Ferenc kiváló informatikus. Kató néni büszkén 
mutatta a szekrényen gondosan elrendezett keretezett képeit 
gyermekeiről, unokáiról, akik csak úgy szólítják őt, Mamó. 

Azt mondják, egy kisbaba első kacagásánál nincs szebb hang 
a világon. Mégis mi kelhet versenyre az őszinte első kacajjal? Ma 
már tudom. Egy 100 éves hölgy őszinte nevetése. Nincs benne 
számítás, tetszeni akarás vagy hamisság. Ő éppúgy közelebb van az 
éghez, mint a földhöz, mint egy gyermek, aki nemrégiben született. 

Ezúton is boldog 100. születésnapot kívánunk! 
Kakuk Móni

Elérkezett az advent időszaka 2022-ben is. Mezőtúron ezen 
túl minden adventi hétvégén karácsonyi vásárral, színpadi 
programokkal és műjégpályával várja a látogatókat a hangula-
tos Petőfi tér. 

Advent első vasárnapján Kocsis Dénes, az Operettszínház 
művésze kápráztatta el a térre látogatókat. Ezt követően Herczeg 
Zsolt országgyűlési képviselő családi karácsonyainak emlékét 
oszotta meg a jelenlévőkkel. Visszagondolt, milyen volt kisfiú-
ként, majd később édesapaként átélni a szeretet ünnepének elő-
készületeit és napjainkban milyen más az unokákkal, nagyapa-
ként. A koszorú első gyertyáját Szűcs Dániel polgármester gyúj-
totta meg. A folytatásban Biró-Sipos Karina énekes műsora 

következett, aminek során néhány dalban közreműködött zongo-
rakísérettel Bercezli Endre is. Idén is népszerű volt a tejszínhabos 
forró csokoládé, a lángos, a kürtöskalács és a fűszeres forralt bor. 
Bodor Márti művelődésszervező elmondta, fontosnak tartják, 
hogy megteremtsék a kellemes beszélgetések, a találkozások és a 
karácsonyi hangolódás lehetőségét.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Megnyitott a mezőtúri adventi vásár

Ketten élnek szeretetben: Csató Ferencné Kató néni és fia, dr. Csipes Antal 

Boldog 100. születésnapot, Kató néni!
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Ha máz, nem csak cukormáz! - Fazekas termékek a karácsonyi asztalon és a masni alatt
Érdemes nem csak a plázákban és a kereskedésekben, 

hanem az alkotóknál személyesen is vásárolni, hiszen egyrészt 
így akár egyedi megrendeléseket is leadhatunk, másrészt köz-
vetlen kapcsolatot ápolhatunk a készítőkkel. Íme néhány ötlet, 
mivel ajándékozhatjuk meg idén szeretetteinket és mivel vará-
zsolhatunk ízes-illatos karácsonyi miliőt otthonunkban.

Karácsonyfa díszek, mécsestartók, csengők nagy választékban 
380 Ft – 750 Ft/db. Készítő: Cseh Magi 20/529-6783, Mezőtúr, II. u. 7.

A zöld mázas mécsestartó formája szív alakú, amely a szeretetet 
szimbolizálja. Személyes és kedves ajándék lehet nőnek és férfinak 
egyaránt. Illatos teamécsessel használva még kellemesebb hangula-
tot áraszt. Könnyen tisztítható. Ára: 1000 Ft /db
Készítője: Hornyákné Sila Katalin - fazekas népi iparművész, 
Mezőtúr, Badár Balázs utca 13., Email: katalinsila@gmail.com, 
Weboldal: https://hskeramia.com

Ki ne szeretné a fahéjas, mézes sült alma illatát karácsony táján. 
Ehhez tökéletes egy kerámia almasütő, amely használaton kívül is 
mutatós darabja lehet a karácsonyi dekorációnak. Az almasütő alját 
úgy alakítottam ki, hogy hangulatos fényeket fest a benne lévő 
mécses. Ára: 6000 Ft/db

Készítő: Trencsényi Tibor, 70/264-5679, 70/368-3748. Email: 
trencsenyikeramia@gmail.com, www.tibor.meska.hu, fb: trencsenyikeramia

Kakuk Móni

Kenyérsütőt ajánlanék ajándéknak, melyben az ünnepi finomsá-
gok kísérőjét, ,,A” kenyeret süthetik meg. A végeredmény önmagáért 
beszél, rendkívül látványos és igazán ízletes kenyér, de akár kalács 
is sülhet az edényben. Hagyományos gáz, illetve elektromos sütőben 
használható. Mázas, áztatni nem kell. A sütő méretei: 26 cm átmérő, 
15 cm magas.  Ára: 19000 Ft/ db

Készítő: Patkós Erika ev., 5400 Mezőtúr, Fürdő u. 12., 
Tel.: 20/333 5257, Email: patkoserikakeramia@gmail.com
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2022. december 2. péntek
17:00 Blokád 2D magyar filmdráma
19:15 Azt mondta 2D amerikai filmdráma

2022. december 3. szombat
14:00 Tündéri bajkeverő 2D luxemburgi-német animációs film 
16:00 Fura világ 3D (!) amerikai animációs kalandfilm 
18:15 A menü 2D amerikai horror-vígjáték

2022. december 4. vasárnap
14:00 Fura világ 2D amerikai animációs kalandfilm 
16:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus  
         vígjáték
18:15 Azt mondta 2D amerikai filmdráma

2022. december 9. péntek
17:00 Azt mondta 2D amerikai filmdráma
19:30 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller

2022. december 10. szombat
14:00 Fura világ 2D amerikai animációs kalandfilm
16:15 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus  
         vígjáték
18:30 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller

2022. december 11. vasárnap
14:00 Krokodili 2D amerikai animációs kalandfilm, vígjáték
16:15 A menü 2D amerikai horror-vígjáték
18:30 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller

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. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MOZIMŰSOR 

2022. december 16. péntek
17:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
19:15 Avatar: A víz útja 3D (!) amerikai fantasztikus akció 
         film, kalandfilm

2022. december 17. szombat
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller
18:30 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

2022. december 18. vasárnap
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller
18:30 Avatar: A víz útja 3D (!) amerikai fantasztikus akció 
         film, kalandfilm

2022. december 23. péntek
16:00 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 2D amerikai 
         animációs vígjáték, kalandfilm
18:30 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

2022. december 27. kedd
13:30 Teddy mackó karácsonya 2D norvég családi film
15:30 Avatar: A víz útja 3D (!) amerikai fantasztikus akció 
         film, kalandfilm
19:30 Vérapó 2D amerikai vígjáték, akcióthriller

2022. december 28. szerda
13:30 Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság 3D (!) amerikai 
            animációs vígjáték, kalandfilm
16:00 Fura világ 2D amerikai animációs kalandfilm
18:30 Avatar: A víz útja 2D amerikai fantasztikus akciófilm, 
         kalandfilm

Harmadik osztályosok segítettek a Városháza karácsonyfájának díszítésében

A Kossuth Lajos Általános 
Iskola 3. a osztályos tanulói 
segédkeztek a Városháza kará-
csonyfájának feldíszítésében 

november 23-án. Az általuk 
készített pompás díszekkel és 
varázslatos ünnepi műsorral is 
meglepték a Városháza munka-

társait. A Petőfi téren lévő kará-
csonyfára is kerülnek még 
díszek, ehhez december 3-án  
délután, 14 órától  kézműves-
kedésre várnak gyermekeket a 

Közösségi Ház munkatársai, a 
volt Főiskola aulájába. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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- Októberben új klipben működött közre Karapancsev Kristóf, 
művésznevén Consty, Álommadár címmel, mely hamar népszerű-
vé vált a videómegosztó oldalakon. 

- A diabétesz világnapja alkalmából szervezett rendezvényt a 
mezőtúri Cukorbetegek Klubja november 15-én. Az eseményen a 
közös torna mellett a diabétesz betegséggel kapcsolatos hasznos 
előadásokat is hallhattak a jelenlévők.

- November 17-től látható a mozikban Ljasuk Dimitry első 
egész estés mozifilmje, a Jóreménység sziget, ami 128 percen 
keresztül mutatja be a csodás Tisza-tavat.

-  November közepén debütált Billédi Viktória, mezőtúri éne-
kesnő új klipje Nagini címmel, melyben közreműködik Csüllög 
Márk és Hőna Dávid is. Pár nap alatt 40.000-en néztek meg.

- 18 milliárd forintból vált árvízbiztosabbá a Tisza és környéke. 
Javult az árvízi biztonság a Közép-Tiszán Kisköre és Szolnok 
között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban 
(KEHOP), az Európai Unió és a magyar állam 18,1 milliárd forintos 
vissza nem térítendő támogatásával megvalósuló beruházás révén, 
amelyből már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra - adta 
hírül a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) szerdán 
az MTI-nek.

- Megnyílt a Meghurcoltak című állandó kiállítás 
Kunszentmártonban, ami a kuláknak bélyegzetteknek és a 
Budapestről Kunszentmártonba kitelepítetteknek állít emléket. A 
tárlat anyaga az 1940-es, 50-es évek társadalmi légkörét idézi fel, 
és a kuláknak bélyegzett kunszentmártoni, valamint a Budapestről 
Kunszentmártonba kényszerrel kiköltöztetett családok szenvedé-
seit mutatja be.

- A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Bodoki Károly 
Vízügyi Múzeum Baráti Kör tagjai november 25-én, annak emléké-
re, hogy 165 évvel ezelőtt Ferenc József és Erzsébet császári pár 
Gyulán járt és megtekintette az épülő Gyula-békési Nagycsatornát, 
az egykori Erzsébet királyné emlékfák pótlására 7 db kőrist és 1 db 
kocsányos tölgyfát ültetett. Az igazgatóság vállalta a fák életben 
tartását, őrzi őket, hogy azok nagyra nőhessenek, míg a Baráti Kör 
gondoskodik a hallhatatlanságukról, így az utókor is emlékezni 
fog az ültetésük apropójára.

- 15 éves lett a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület. Az egye-
sület gondozásában 10. éve jelenik meg negyedévente a Lámpás 
elnevezésű honismereti, közművelődési és irodalmi lap.

- 30 éve, 1992. november 6-án hunyt el Vass Lajos,  „Páva 
bácsi”, akinek a nevéhez fűződik a Röpülj páva mozgalom. 
Halálának 30. évfordulója alkalmából, 2022. november 5-én 
emlékkoncertet rendezett a Vasas Művészeti Alapítvány, amelyen 
az azóta a Vasas Művészeti Együttes Vass Lajos Kórusa néven 
működő, az általa is vezényelt és az iránta való tisztelettől vezér-
elve a nevét is felvett Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos 
Kórusa, valamint a Vasas Művészegyüttes Vass Lajos Szimfonikus 
Zenekara lépett fel.

- Idén már 160 riasztást kaptak a Jászkunságból a légimentők. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyébe négy légibázisról érkezik a segít-
ség, Szentesről, Budaörsről, Debrecenből és Miskolcról. A menté-
seket végző Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 7 légimentő bázi-
son, 23 pilótával, 7 helikopterrel teljesít szolgálatot, valamint 2 
tartalék helikopter is rendelkezésükre áll.

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

Mulatság a jégen - megnyitottuk Mezőtúr szabadtéri korcsolyapályáját

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

2022. november 27-én nagy 
érdeklődés mellett a városi Adventi 
gyertyagyújtás programsorozathoz 
kapcsolódóan megnyitottuk a 
Petőfi téren található téli-nyári kor-
csolyapályánkat. Sikeres pályázati 
forrásnak köszönhetően, Mezőtúr 
Város Önkormányzata által, 2020. 
tavaszán került beszerzésre ez a 
műanyag korcsolyapálya-rendszer, 
amelynek köszönhetően télen-nyá-
ron, költség- és környezetbarát üze-
meltetés mellett korcsolyázhat 
bárki. A plasztik-jégpálya különle-
gessége, hogy anyagának, jellegé-
nél fogva teljesen független az idő-
járási viszonyoktól. A jégpályához 
nincs szükség hűtésre, vagy vízre, 
éppen ezért olvadástól sem kell 

tartani. Egyedülálló élmény, amely 
lehetővé teszi, hogy a sportot ked-
velő gyermekek és felnőttek akár a 
télen vagy a nyári kánikulában is 
korcsolyázhassanak. A jégpálya-
rendszer használatával kiküszöböl-
hető a fagyasztott jég minden kelle-
metlensége (hideg, nedves felület, 
megfázás, stb.) és minden időjárási 

körülmény közt kül -és beltéren 
egyaránt alkalmazható. 

A 10x20 méteres pályánál bárki-
nek lehetősége van korcsolya és 
kesztyű bérlésére is, valamint 3 
darab korcsolyázni segítő eszköz 
ismertebb nevén fakutya is ingye-
nesen igénybe vehető, hogy köny-
nyítsék az újoncok és legkisebbek 

korcsolya tanulását. Kifejezetten 
ajánljuk a pálya használatát óvodá-
soknak és iskolásoknak egyaránt, 
akiknek kitűnő lehetőség ez arra, 
hogy színesítsék a gyerekek testne-
velés óráit, ezáltal egészséges és 
aktív kikapcsolódást biztosítsanak 
számukra.

Hétköznapokon 15:00 és 19:00 
óra között, hétvégén pedig 14:00-
20:00 óra közötti nyitva tartással a 
vasárnapi programok megtekintése 
mellett, az adventi falu egyik fahá-
zában különlegességnek számító 
forralt fehér borral, óriás palacsin-
ták széles választékával és a téli, 
ünnepi italkínálat egyik kedvencé-
vel, alkoholos és alkoholmentes 
punccsal várjuk a sportolni és 
kikapcsolódni vágyókat, a volt főis-
kola előtti rendezvénytéren.

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

elhelyezett információk alapján.
Decemberben is folyamatosan 

takarítjuk a város közterein, közte-
rületein a lehullott falevelet, első-
sorban a járdákról, burkolt felüle-
tekről. Hetente körülbelül 60 m3 
falevél elszállítását végezzük el 
ebben az időszakban. A város köz-

területein kihelyezett hulladékgyűj-
tő edények rendszeres ürítését 
ebben az időszakban is folyamato-
san végezzük. Decemberben több 
mint 4 tonna szemét kerül össze-
gyűjtésre és kiszállításra a kétpói 
hulladéklerakóba. Folyamatosan 
végezzük az Önkormányzat által 

kezdeményezett téli segélyfa kiosz-
tását és kiszállítását az arra rászo-
rulóknak. A fejenként 5 mázsa fát 
az Önkormányzat Hatósági Osztá-
lyának Szociális csoportján keresz-
tül lehetett igényelni.
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Újabb arcait mutatta meg a Szabadság mozi- és színházterem

2022. augusztusában izga-
tottan vártuk, hogy átadásra 
kerüljön a felújított színház-
terem, amely mozifunkcióval 
is bővült. Sokat kellett várni 
arra, hogy ismét Mezőtúron 
mozizhassunk, így talán nem is 
olyan meglepő, hogy teltházas 
vetítéssel indult meg a mozizás. 
Az elmúlt hónapokban a mozin 
volt a hangsúly, miközben a 

háttérben elindult a szervező 
munka az élőszereplős estek 
irányába. Terveinkben számos 
program szerepel: színház, 
stand up előadás, pódium elő-
adások, stb. Október végén a 
Halloween buli alkalmával 
mutattuk be a helyszínt kicsik-
nek és nagyoknak, amely egy új 
lendületet adott a programunk-
nak. Jó volt látni az új arcokat a 

megújult környezetben. Ezt az 
új hullámot a stand up műfajá-
val folytattuk. November 10-én 
Kiss Ádám Világvégre című 
önálló estjének otthona volt a 
színházterem. A Dumaszínház 
egyik legfiatalabb tagjával, Elek 
Péterrel érkezett városunkba, 
amelyet a lelkes mezőtúri 
közönség teltházzal, hatalmas 
nevetésekkel és a záró vastaps-
sal jutalmazott. 

Majd november 24-én a régi 
ismerősöket hívtuk vissza a 
Petőfi úti épület színpadára. 
Galambos Zoltán által vezetett 
Körúti Színház társulatát fogad-
tuk. 2019-ben fájó szívvel 
búcsúztunk el egymástól a 
viszontlátás reményében. S bár 
az újabb találkozásra valamivel 
többet kellett várni, mint ahogy 

azt gondoltuk, bátran mondha-
tom, hogy megérte! A színház-
kedvelő közönség napokon 
belül megtöltötte a színházter-
met, a társulat pedig hozta a 
tőle várt magas színvonalat. A 
Meseautó című előadás 
Beleznay Endre főszereplésével 
véget nem érő tapsviharral 
zárult. 

E két sikeren felbuzdulva 
már meghirdetésre került dec-
ember 15-ére a Körúti Színház 
Minden lében három kanál 
című darabja, valamint január 
27-ére Lengyel Tamás Kitolás 
című előadását várjuk Mező-
túrra.Tartsanak velünk ezután 
is a kulturális kalandozásain-
kon!

Bodor Márti

Erzsébet napján ültették a mezőtúri babafákat 

Lengyel Tamás egyszemélyes vígjátéka
Mezőtúr, 2023. január 27. 19:00

Szabadság Mozi- és Színházterem
Jegyek: https://jegyx1.hu/esemeny/3437/

kitolas/2023-01-27-19-00-00   

Egyetlen kifejlett fa egy cik-
lusa alatti oxigén kibocsátása 
10 ember éves oxigén szükség-
letét fedezi. Ráadásul a fák 
jelentős mennyiségű szén-
dioxid megkötésével tisztítják 
a levegőt. Menedéket adnak és 
árnyékot. Lombjuk megköti a 

levegőben lévő porszemeket. 
Gyökereik megfogják a talajt, 
így védve azt az eróziótól. 

Mezőtúron 2021. óta kapnak 
babafát a város legifjabbjai  
Szűcs Dániel polgármester 
kezdeményezésére. A prog-
ram népszerűsége idén is 

töretlen, legutóbb november 
19-én ültettek fát a fiatal csalá-
dok Mezőtúr több helyszínén. 
Mint eddig, ezúttal is Mezőtúr 
Város Önkormányzata bizto-
sította a facsemetéket és kis 
locsoló kannákat. A Mezőtúri 
Önkormányzat munkatársai 

és a Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő Kft. dolgo-
zói segédkeztek a gyakorlati 
megvalósításban. A program 
célja a környzettudatosságra 
nevelés és az örömteli közös-
ségi városszépítés. Eddig 

közel 200  db kis fa került így 
elültetésre és jövőre természe-
tesen folytatódik a 2022-ben 
született gyermekekkel. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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80 éves a „gépüzemfenntartás tudora” – Dr. Vermes Pál

„…a jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre
való visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása.”

(Q.CiceroTullius)

A gépész szakmai berkekben 
helyi és országos szinten is meg-
becsülésnek örvendő Dr. Vermes 
Pált Mezőtúron a lakosság köré-
ből is sokan ismerik, pedig nem 
itteni ősökkel bírt… De már közel 
fél évszázada (48 éve) a városban 
él és tevékenykedik …

A Kalocsán 1942. november 
19-én született Vermes Pál – a kun-
szentmiklósi gimnáziumi tanulmá-
nyait követően – 1961-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Gépgyártás-
technológia szakát választotta, 
ahol 1966-ban okl. gépészmérnök 
diplomát szerzett. Tíz évvel később 
ugyanitt kapta meg gazdasági mér-
nök oklevelét is.

Pályakezdő gépészmérnökként 
– mintegy nyolc évig – több helyen 
is (Csepel, Budapest, Kalocsa) dol-
gozott, de szinte mindenütt a TMK 
szakterületen. Az ő esetében is igaz 
Maya Angelou megállapítása, 
miszerint: „Csak azt tudod igazán 
jól csinálni, amit szeretsz.”

1971-ben érkezett Mezőtúrra, 
ahol az akkori KAEV 8. sz. Gyárban 
főmérnöki beosztást kapott. Majd 
1976-tól (nyugdíjazásáig!) a főisko-
lai kar kötelékében talált otthonra. 
A DATE MGFK Tanüzemében 
főmérnökként (1976-1982), majd 
üzemigazgató-helyettesként (1982-
1987) tevékenykedett. 21 év „szak-
mai gyakorlat” után, 1987-től a fel-
sőoktatás területén folytatta pályá-
ját. Az oktatói munkába egyébként 
már a tanüzemi időszakban is 
bekapcsolódott, mint a „Gépjavítás-
Technológiai Tanszék” címzetes 
főiskolai docense (1980-1987).

Az eddigi felsorolásból is világo-
san kirajzolódik, hogy Vermes Pál 
mind gyakorlati, mind oktatói tevé-
kenysége során a Gépüzem-
fenntartás szerelmesévé és elköte-
lezettjévé vált …

„A boldogság titka nem az,
hogy azt tesszük,

amit szeretnénk, hanem az,
hogy szeretjük azt,
amit tennünk kell.”

(Sir James M. Barrie)
Vermes Pál kedvenc szakmai jel-

mondata Murphy törvénye volt, 
amely szerint: „Ami elromolhat, az 

el is romlik.” Ezzel azonban – akár-
csak Murphy – nem beletörődésre, 
a dolgok megváltoztathatat-
lanságának elfogadására akart 
nevelni … inkább „mérnöki kifaka-
dás”-nak szánta.

Murphy törvényét tehát úgy 
értelmezte, hogy ha valami megtör-
ténhet, akkor meg is fog történni 
(ilyen a valóság!), és nem úgy, 
hogy ha valami tönkremehet, 
akkor tönkre is fog menni … A 
nehézségekbe ütköző mérnökök 
ahelyett, hogy feladnák, ilyenkor 
megkettőzött erővel folytatják a 
munkát, azaz Murphy törvénye a 
minél tökéletesebb munkavégzésre 
sarkallja őket.

A főiskolai karon mint oktató 
főiskolai docensi (1987-1999), 
majd főiskolai tanári (1999-től) 
minőségben dolgozott, emellett 
számos fontos vezetői megbízást is 
teljesített (tanszékvezető /1987-
től/, tudományos főigazgató-
helyettes /1987-1997/, kari főigaz-
gató /2000-2006/, fakultás-igazga-
tó /2006-tól/, általános rektor-
helyettes /2006-tól/). Szakterü-
letének tudományos művelője 
lévén 1986-ban a GATE-n (Gödöllői 
Agrártudományi Egye-tem) egyete-
mi doktori címet (mg-i műszaki), 
majd 1998-ban doktori (PhD) 
(műszaki tudományág, GATE) 
fokozatot szerzett, az ehhez szük-
séges nyelvvizsga feltételek egyide-
jű abszolválásával.

Az általa oktatott tantárgyak: 
Műszaki fejlesztés és iparjogvéde-
lem I-II.; Üzemfenntartás; Folya-
matszervezés; Termelésmenedzs-
ment. 

A hallgatókhoz az oktatott tan-
tárgyakon kívül is sok szálon kötő-
dött: záródolgozati és több, orszá-
gos szinten is sikeres tudományos 
diákköri dolgozati konzulens; 
Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia (OTDK) Agrárműszaki 
Szekció bíráló bizottság tagja 
(1987-1996); Szent István Egyetem 
egyik doktori iskolájának alapító 
tagja; opponens PhD értekezések 
védésein… Az általa gondozott, 
illetve művelt szakterületen igyeke-
zett külföldi tapasztalatokra is 
szert tenni és építeni. Ezt szolgálta 
mintegy 20 külföldi tanulmányút-
ja: a volt szocialista országokon 
(NDK, SZU, Csehszlovákia, 
Románia) kívül többször megfor-

dult nyugaton is (Svájc, Hollandia, 
Belgium, Nagy-Britannia).

Számos (29 db!), a kar, illetve az 
általa irányított tanszék (Mg-i 
Gépek Üzem-fenntartása Tan-szék, 
később /1998-től/ 
Karbantartás Tan-
szék) oktató és kutató 
munkájának fejleszté-
sét szolgáló szakmai 
pályázat kidolgozásá-
ban és a támogatott 
célok megvalósításá-
ban játszott kimagasló 
irányító szerepet (új 
szak /műszaki mene-
dzser BSc szak, 
2004/, új szakirányok 
/minőségbiztosítás, 
autógépész/, diag-
nosztikai vizsgálatok 
és műszeres mérések, 
hibaanalízis, stb. 
témákban).

Tudományos ered-
ményeit rendszeresen 
és folyamatosan meg-
osztotta szakmája 
képviselőivel: disszer-
táció, szakkönyv-rész-
let, jegyzet, segédlet (21 db); tanul-
mány, cikk, egyéb (110 db); elő-
adás, poszter (72 db) formájában, 
amelyekre jelentős számú függet-
len hivatkozást kapott.

Számos szervezeti, egyesületi 
tagságot (8 db) töltött be, melyek a 
Gépipari Tudományos Egyesület 
(GTE), a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
(FVM), a Magyar Tudományos 
Akadémia Debreceni Akadémiai 
Bizottsága (MTA DAB), a Magyar 
Agrártudományi Egyesület (MAE) 
és a Magyar Tudományos Aka-
démia-i szervezetekhez kötődnek. 
Kiemelkedő ezek közül: a Gépipari 
Tudományos Egyesület 
„Gépgyártás¬technológia”, majd a 
„Gépgyártás” folyóiratainak szer-
kesztőbizottsági tagsága (1998-tól), 
valamint az Magyar Tudományos 
Akadémia Agrárműszaki Bizott-
ságának tanácskozási jogú (2002-
től) és választott tagja (2005-től), s 
az Agrár – 4. Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok (OTKA) 
zsűri tagja (2005-2006). A karban-
tartást és javítást oktatók szerveze-
te (KAJAOK) létrehozásának egyik 
kezdeményezője és szervezője 
(Mezőtúr, 1994 és 2002).

Közéleti tevékenysége szerteága-
zó: kari, valamint főiskolai szintű 
bizottságok (Szenátus, Főiskolai 
Tanács, stb. tagja, illetve vezetője; 
„A Mezőtúri Hallgatókért 

Alapítvány” ügyvezetője /1992-
2000/; Mezőtúr város „Műszaki-
közgazdász klub”-jának vezetője /
Mezőtúr, Városi Művelődési 
Központ: 1974-1983), amelyhez 
hasonló azóta sem működik a 
városban …) 

A kitüntetései, elismerései rész-
ben munkahelyéhez kötődnek 
(Rektori dicséret /1980/, Kiváló 
Munkáért /MÉM, 1983/, Magyar 
Felsőoktatásért /MKM, 1994/ Pro 
Facultate /1994/, Pro Universitate /
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, 
1997/, másrészt külső szakmai 
szervezetektől származnak 
(Műszaki Irodalmi Díj /Gépipari 
Tudományos Egyesület – GTE, 
1998/, GTE Egyesületi Érem 
/1999/, Szabó Bendegúz 
Emlékérem /GTE Központi 
Karban-tartási Szakosztály 
/1999/).

Ennyi tényszerű és számszerű 
szakmai információ után úgy gon-
dolom, hogy Vermes Pálról mint 
emberről is érdemes (sőt szüksé-
ges!) szólni… Ugyanis: „A rang nem 
jelzi az ember igazi értékét.” (Bölcs gon-
dolatok könyve; Catullus Könyvek)

Magánemberként odaadó férj, 
első házasságából született két fel-
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A jövő tehetségei - a tehetségek jövője

A Mezőtúri Református 
Kollégium Általános Iskolai 
intézményegysége 2020-ban 
nyerte el a Tehetségpont címet. 
Ez lehetővé tette, hogy a tehet-
séggondozás színvonalán emel-
ni tudjunk. Az addig működő 
szakkörök körét bővítettük és 
elindítottuk tehetségműhelye-
inket. A Mezőtúri Pedagógiai 
Szakszolgálat tehetségkoordi-
nátora mérésekkel szűri ki az 
egyes képességterületen kie-
melkedő diákokat. Ennek alap-
ján ajánljuk tanulóinknak a 
számukra leginkább megfelelő 
lehetőséget. Jelenlegi szakköre-
ink- angol, kézműves, német, 
népi játék, öko-szakkör - 99 
tanuló részvételével működ-
nek.Tehetség-műhelyeink- 
anyanyelvi, képzőművész, 
matematika-logika, robotika- 
38 gyermek számára biztosítják 

a szabadidő hasznos eltöltését.
Angol nyelvből nyelvvizsga 

előkészítőn vehetnek részt 
tanulóink. Önismereti foglalko-
zásaink- 64 diákkal- a személyi-
ségfejlesztést támogatják. A 
Nemzeti Tehetség-program 
keretén belül, az Emberi 
Erőforrások Támogatáskezelő 
által meghirdetett NTP-TFJ-22 
„A tehetségsegítés feltételrend-
szerének javítását célzó hazai 
programok támogatása” című 
pályázaton 2.500.000 Ft-ot 
nyert intézményegységünk esz-
közfejlesztésre. Ebből a forrás-
ból szeretnénk programjaink 
eszközparkját bővíteni a gyer-
mekek motiválása, tehetségük 
eredményesebb kibontakozta-
tása érdekében.

Mezőtúri Református 
Kollégium Általános Iskolája

nőtt, családos leánygyermek büsz-
ke édesapja, unokáinak szerető 
nagyapja. A családon kívül – 
műszaki ember létére – a hobbija a 
kertészkedés, amiben alapos és 
elmélyült ismeretekkel rendelkezik.

Gárdonyi Géza szerint „Semmi 
sem nehezebb, mint embernek 
lenni emberek között.” Több évti-
zedes ismeretségünk és munkatár-
si kapcsolatunk alapján úgy ítélem 
meg, hogy Vermes Pálnak ez is 
sikerült … Vezetőként és magán-
emberként is mindig mindenkihez 
tisztelettel közelített, mindenkivel 
szót értett: az egyszerű kétkezi 
munkásemberektől kezdve az aka-
démikusokig, a miniszterekig…

Igen nyitott, empatikus, együtt-
működő, segítőkész, kompromisz-
szumra törekvő, problémaérzékeny 
és kreatív csapatmunkás, szemé-
lyek és szervezetek munkájának 
elkötelezett koordinátora.

A műszaki emberekre általában 

nem jellemző kiváló íráskészséggel 
rendelkezik, írásművei irodalmi 
alkotásokra jellemző igényességgel 
készültek. Kiemelkedő munkabí-
rással, koncentrálóképességgel, 
kritikai érzékkel, rendszerező-
képességgel és igényességgel meg-
áldott egyéniség.

Vermes Pál országos ismertségű 
személyként is mindig példát 
mutatott szerénységével és szor-
galmas munkájával. Példája más 
intézmények, vállalkozások, stb. 
vezetői számára is követhető és 
követendő! A vidéki műszaki értel-
miség szerepkörében jól érezte és 
érzi magát Mezőtúron … A munka-
helye iránt mindig kiemelkedő 
lojalitást mutató vezető a „szolgá-
lat” letelte után is itt maradt 
Mezőtúron … ami napjainkban 
igencsak nem jellemző …

Emberi értékeivel (tudás, példa-
mutatás, mások megbecsülése, 
stb.) alakította ki a maga tekinté-

lyét. Őt nem tévesztette meg a 
hivatali tekintély (amely általában 
„múlékony”), az általa „ember-
ként” kiérdemelt tekintély örök 
életű, s tisztelettel és szeretettel is 
párosul. Vermes Pálnak sikerült az 
is, ami csak kevés „tanárember”-
nek adatik meg (amellett, hogy 
számos országosan és nemzetközi-
leg nívós mezőgazdasági gépesítési 
vállalkozás /Claas, Axial, stb./ elis-
mert vezetőiként tevékenykedő 
tanítványaira lehet büszke): Zsidai 
László egykori mezőtúri gépész 
szakos hallgató személyében 
„kinevelte” egykori PhD témaveze-
tőjének, Prof. Dr. Janik Józsefnek 
az utódját … Dr. Zsidai László PhD 
ma Magyarország központi agrár-
egyetemének (Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem /MATE/, 
Gödöllő) egyetemi docense, tan-
székvezetője (Műszaki Intézet, 
Gépészeti Technológiák Központ, 
Anyagtudományi és Gépipari 

Folyamatok Tanszék, amelynek 
jogelődje a Gépüzemfenntartási 
Tanszék volt…)

Dr. Vermes Pál szakmai és egyé-
ni életútja élő bizonyítéka annak, 
amit Martin Luther King úgy fogal-
maz, hogy „A küzdelmes, ám 
mégis békés élet három pilléren 
nyugszik: egyszerűség, türelem, 
együttérzés.”

80. születésnapja alkalmából 
tisztelettel köszöntöm – egykori 
munkatársai nevében is – Dr. 
Vermes Pál professor emeritust, 
egykori kari főigazgatót, munka-
helyi vezetőmet! Még sok szép 
évet, jó egészséget és boldogságot 
kívánok Neki szerettei körében!

Prof. Dr. Vizdák Károly
ny. egyetemi tanár
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Címzetes főorvosi kinevezést vett át 

Dr. Tálas Gabriella

Egy 22 éve hatályban lévő 
egészségügyi minisztériumi 
rendelet alapján az a házior-
vos, aki 20 éven keresztül 
folyamatosan körzeti, illetve 
háziorvosi feladatokat látott 
el, „címzetes főorvosi” cím 
használatára jogosult. 
November 25-én, Szolnokon, a 
Megyeházán, a Magyar Orvosi 
Kamara Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Területi Szervezete 
és Dr. Szénási Szilvia, megyei 
kollegiális szakmai vezető 
háziorvos szervezésében meg-

tartott ünnepségen kilencven-
hat Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében dolgozó háziorvos 
vehette át címzetes főorvosi 
díszoklevelét és az ehhez 
készített aranytáblát. Az 
elmúlt 20 évben ilyen ünnep-
ségre nem került sor. Mező-
túrról címzetes főorvosi kine-
vezést vehetett át Dr. Tálas 
Gabriella. 

Elismeréséhez szívből gra-
tulálunk! 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Újabb útszakasz újult meg Mezőtúr- Szarvas között

Ünnepélyesen átadták novem-
ber 18-án a Mezőtúr- Szarvas 
közötti út újabb felújított, 1, 7 km 
hosszú szakaszát. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretein belül 
Jász- Nagykun-Szolnok megyében 
a TOP-1.3.1-15-JN1-2021-00003 
azonosító számú, „Közlekedés-
fejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében II.” című projekt kereté-
ben újulhatott meg. 

A projekt kiemelten fontos épp-

úgy a helyi, külterületen élő lako-
sok közlekedése szempontjából, 
mint a holtágak biztonságos meg-
közelítése miatt. A komphoz veze-
tő utat sokan választják a Szarvas 
felé utazók közül és nem utolsó 
szempont, hogy a környékbeli 
mezőgazdasági területek művelői-
nek is sokat segít a mindennapok-
ban a felújított, biztonságos útsza-
kasz.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Ismét használható a híd oldalán lévő üzemi járda

November 21-től ismét hasz-
nálható a felújítás miatt lezárt 
üzemi járda, így a híd mindkét 
oldalán lehet közlekedni. Szűcs 
Dániel polgármester elmondta, a 
közútkezelővel egyeztetve a 
hídon található vízlefolyónál biz-
tonsági lemez került a kiemelt 
szegélyre (ami a jövőben még 
jobban meg lesz erősítve), így 
már biztonsággal használható az 
üzemi járda. Szűcs Dániel hozzá-
tette, a lemezgyártás terén nyúj-

tott segítséget és felajánlást 
köszöni a Rédei Fém Kft.-nek. 
Mint ahogy korábban is beszá-
moltunk róla, gyalogátkelőhely 
létrehozásával kapcsolatban tár-
gyalásokat folytat az önkormány-
zat a közútkezelővel, hogy a 
Makk József utca - Füzes utca 
kereszteződése mellett épülhet-e 
a Kertváros hídhoz közelebbi 
részén is gyalogátkelőhely.

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Stabilizálták az utat a Hortobágy-Berettyó főcsatorna 
töltéskoronáján 

Az útépítés a Hortobágy-
Berettyó főcsatorna keleti 
oldalán, közel 7 km hosszban 
valósul meg a közúti hídtól 
egészen a Szandazugi őrhá-
zig. Az elmúlt időszakban a 
túrkevei közúti hídtól kezdő-
dően 6 km hosszban valósult 
már meg a beruházás, mely-
nek köszönhetően a két város 
közötti töltéskoronán össze-
sen 13 km hosszú útszakasz 
stabilizációjára kerül sor. A 
terület üzemeltetőjének, a 
Körös-vidéki  Vízügyi Igaz-
gatóság beruházásának célja 
az árvíz biztonság növelése, 
de ezzel egyidejűleg egyéb jó 
hozadékai is vannak az építke-
zésnek, hiszen így a gyalogo-

sok és kerékpárosok számára is 
könnyebbé válik a közlekedés. 

A turisztikai tervek között 
szerepel a városok közötti 
kerékpározási utak fejlesztése 
is, ami akár a Tisza-tavi kerék-
páros turizmussal is összeköt-
hető lehetne. Egyre több csa-
lád részesíti előnyben a kerék-
páros túrákat, melyeket kultu-
rális és gasztronómai progra-
mokkal kapcsolhatnak össze. 
Mezőtúr része az Alföldi 
Kéktúra útvonalnak is, a túrá-
zók pecsételőhelye a Túri 
Fazekas Múzeum falán talál-
ható. 

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József
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Pinki Horgászbolt

Parti Pergető         

   Verseny

Hortobágy Berettyó

1.hely: Bak Viktor
2.hely: Gergely Sándor
3.hely: Blaha Ferenc
4.hely: Kovács Ádám
5.hely: Debreczeni József
6.hely: Hajdú Róbert Pinki
7.hely: Veres Imre
8.hely: Bíró Levente
9.hely: Csőke Pál
10.hely: Kerékgyártó Dávid
11.hely: Kollár Lajos
12.hely: Sovány Gergő
13.hely: Ifj Vásárhelyi Lajos
14.hely: Fekete Rekényi Péter
15.hely: Vásárhelyi Lajos
Melega Árpád, Iványi Péter, Nagy Péter, Nagy István, Bíró Attila, Ványai 
Zoltán.
2022.10.30. Összfogás: Csuka: 19 db, Balin: 5 db, Süllő: 7 db, Sügér: 20 
db. Legnagyobb hal: Kollár Lajos, 54 cm csuka.
Gratulálunk a versenyzőknek! Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, KHESZ, Metzker Krisztina, Mezőtúr és Vidéke, 
Mezőtúr Tv.

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON 
HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

Várjuk ügyfeleinket időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!

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

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

-ingyenes és fájdalommentes hallásvizsgálat 
- hallókészülék próbahordás

- a legmodernebb hallókészülékek széles választéka – 
tölthető hallókészülékek

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

A Nyugdíjas Pedagógus 
Klub őszi programja két 
kirándulással kezdődött. 

Szeptember közepén 
Hollókőre és Ipoly-tarnócra 
látogattunk el, ahol kedves kol-
légánk Bódis Bertalan volt az 
idegenvezetőnk. Rentgeteg új 
élménnyel gazdagodva tértünk 
haza. Itt főleg  a természeti kör-
nyezetben gyönyörködtünk. Az 
októberi kirándulásunk során 
Budapest két építészeti remek 
művével az Operaházzal és a 
Zene Házával ismerkedtünk. 
Egy kulturális sokk volt, a XIX. 
sz. és a XXI. század egy-egy 
építészeti remekművét végig-
járni, jól felkészült idegenveze-
tők segítségével. Mindkét épü-
let átadása 2022-ben volt.

A Zene Háza a japán sztár-
építész, San Fujimoto által ter-
vezett épület valódi kortárs épí-

tészeti remekmű, hullámzó, 
lyukakkal áttört tető szerkeze-
tével és hatalmas üvegfalaival 
nagyszerű látványt nyújt a 
Városliget zöldövezetében, a 
Hungexpo irodaházai helyén. 
Több építészeti elismerésben 
részesült az épület mely külön-
böző zenetörténeti kiállítások-
kal és változatos zenei progra-
mokkal várja vendégeit.

Az Operaház Budapest legje-
lentősebb XIX. sz-i műemlék 
épülete, mely Ybl Miklós tervei 
alapján épült. Épület sétánk 
során szakavatott idegenveze-
tők segítségével végigjárhattuk 
a  felújított épület belső tereit, 
ami most már egész évben 
várja a kultúra és az építészet 
iránt érdeklődő vendégeit.

Juhászné Szigeti Erzsébet

Új élményekkel gazdagodott a Nyugdíjas Pedagógus Klub  
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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

Lapzárta: 2022. december 7. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

címre 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.

Készenléti gyógyszertár: 

December 2-8-ig:
Városháza gyógyszertár

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

December 9- 15-ig: 
Pink Patika

Mezőtúr, Kossuth u. 9-11. 
Tel: 56/550-445 

 Állatorvosi ügyelet:
 

December 3-4-ig:
dr. Szabó Zoltán

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

December 10-11-ig:
dr. Bodó Péter

Túrkeve, Debreceni út 
Tel: 06/30-239-9343

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.

Fotó : Uzsoki Jánosné

Bohács RóbertBohács Róbert
(Kocsis Viktória)(Kocsis Viktória)

Farkas FlóraFarkas Flóra
(Hudák Alexa (Hudák Alexa Adrienn)Adrienn)

Fekete ZoéFekete Zoé
(Babinszki Bernadett (Babinszki Bernadett Sára)Sára)

Gulyás Zente FerencGulyás Zente Ferenc
(Miheller Edit)(Miheller Edit)

Mihályi BoriMihályi Bori
(Papp Tünde)(Papp Tünde)

Tóth ZalánTóth Zalán
(Kiss Nikolett)(Kiss Nikolett)


