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A mezőtúri Papp Lili is megmérettette magát a Nemzeti Vágtán

A Nemzeti Vágta magyar tradíciókra épülő, történelmi hangulatú lovasverseny, amely valójában a magyarság határokon átívelő, hagyományőrző fesztiválja.
Idén már másodjára – a 14 éves
mezőtúri Papp Lilinek köszönhetően – Mezőtúr zászlaja is ott
lobogott a 2020. október 10-11-én
megrendezésre kerülő Nemzeti
Vágtán. Lili az első mezőtúri
lovas, illetve az első kishuszár,
aki Mezőtúr városát képviselte
Budapesten a nagyszabású rendezvényen.
- Gratulálunk Neked az elért
eredményedhez! Tulajdonképpen
milyen út vezetett a Nemzeti Vágtán
való szereplésedhez?
- Nagyon szépen köszönöm!
Régebben már részt vettem díjugrató versenyeken, de egy ideje
elkezdett vonzani a galopp. Tavaly
januárban kaptam Fantomot a
sportpónit, és jött egy gondolat,
hogy szeretnék indulni a Nemzeti
Vágtán. Tavaly már el is indultunk
annak előfutamain, ahol sikerült
már az első közös évünkben bejutnunk a budapesti futamra.
A koronavírus miatt változott az

idei előfutamok száma, a szokásos
16 helyett 8 hazai településen rendeztek válogatást. Nagyon kevés
volt az idő és a bejutási lehetőség a
budapesti futamra, pedig egy versenyt több hónapos felkészülés
előz meg. A verseny időpontja előtti hetekre már csak szinten tartom
a lovamat. Alapozó munkával kezdek, vagyis hosszabb távokat lovagolunk lassúbb ütemben. Ahogy
közeledünk a versenyhez a távot
csökkentjük, a tempót pedig növeljük. Idén összesen négy elővágtán
indultunk el: Orosházán, Sarkadon,
Hevesen és Vácdukán. Több, mint
50 kishuszár tette próbára magát
az idei évben, így nem volt egyszerű a bejutás a Nemzeti Vágtára. A
Vácdukai Vágtán elért 2. helyezésünkkel kvalifikáltuk magunkat a
Nemzeti Vágtára. A bejutásnak
köszönhetően immáron másodjára
képviselhettük Mezőtúr városát a
Hősök terén.
- Mit lehet tudni a versenyről,
milyen elvárások voltak?
- Idén sajnos nézők nélkül, zárt
kapuk mögött zajlott a Nemzeti
Vágta, amit mindig előfutamok
előznek meg. Itt mind a nagy lovasok, mind a kishuszárok összemérik a tudásukat. A Nemzeti Vágtán
a kishuszárok közül az elővágtákon
első vagy második helyezést elérők
vehetnek részt; vagy pedig a
Nemzeti Vágta rendezője, a LovasShow Kft. meghívása alapján lehet
részt venni. A 10 és 16 év közötti
korosztályban indulók a kishuszárok, akik a versenyszabályzat előírásai alapján 4 évnél idősebb és
maximum 138 cm magas pónikkal
indulhatnak. Minden verseny előtt
orvosi vizsgálat, chip olvasás és
pónik esetében magasság mérés
történik. Ezt követően zajlanak a
délelőtti előfutamok, ahonnan a
futamelsők jutnak be a délutáni
döntőbe. A délutáni döntő első és
második helyezettje kvalifikálja

magát a budapesti Hősök terén
megrendezésre kerülő Nemzeti
Vágtára. Idén 2020. szeptember
27-én a vácdukai Vágtán hatalmas
fölénnyel nyertük meg a délelőtti
előfutamot, majd a délutáni döntőben – nagyon szoros versenyben –
második helyezést értünk el az
aznap induló 16 kishuszár közül.
Budapesten összesen 18 kishuszár
vehet részt, így ez már a legjobbak
versenye. A verseny szoros és szigorú időbeosztás alapján zajlik,
már a versenyt megelőző napon,
azaz pénteken a helyszínre kell
érkeznie mindenkinek. A kishuszároknál a szombati versenynapon –
a futamokat megelőző sorsolás
alapján – 3 előfutamot rendeznek,
ahol háromszor 6 lovas indul el.
Innen a futamok első és második
helyezettjei jutnak be a vasárnapi
döntőbe. A verseny távja kb. 650
m. Nagyon nagy a nyomás ilyenkor
a lovason, a felvezetőn és a lovakon
is egyaránt; mindemellett a döntőbe jutást a sorsolás és a start is
befolyásolja – hiszen nem startgépből indulnak lovak és így nem egyszerű elengedni egyszerre a hat –
már versenydrukkban lévő – pónit.
Sajnos szombaton nem sikerült
bejutnunk a döntőbe, de így is
nagyon nagy élmény volt részt
venni a Nemzeti Vágtán és képviselni szülővárosomat.
- Hogyan jelent meg az életedben
a lovaglás?
- Egészen kicsi korom óta rajongok a lovakért. Már az első szavaim
között is szerepelt a póni szó. Kb. 3
éves koromban ültem először lóra.
Édesanyám apai nagypapája lovas
csendőr, ill. rendőr volt; az anyai
nagypapája pedig inszeminátor
volt, aki szintén lóháton közlekedett. Valószínű, hogy tőlük örököltem a lovak iránti rajongásomat.
2014-ben kaptam meg szüleimtől
az első lovamat, s mára már öten
vannak. Korábban amatőr verse-

nyeken díjugratásban is versenyeztem, de mára már sokkal jobban
vonz a galopp világa.
- Kinek/kiknek köszönhető, hogy
ezen a pályán idáig eljutottál?
- A legnagyobb köszönetet szüleim érdemlik, akik mindenben
támogatnak. Mindketten munka
mellett rengeteg időt szakítanak
rám és a lovaimra; támogatnak a
felkészülésekben, illetve abban,
hogy eljuthassunk a versenyekre –
mind anyagilag, mind idővel támogatnak. A szüleimen kívül még egy
igazi kis háttércsapat is segíti a versenyzésemet: a nagyszüleim
(Mama, Pityu papa és Endre papa);
a barátnőim (Niki, Laura, Bea és
Mártika) akikkel együtt edzünk; a
felvezetőim a Kun tesók (Balázs és
Fecó); a kovácsunk Zsolti és köszönetet érdemel Szabolcs is, aki a
szenttamási pálya használatának
engedélyezésével támogat.
- Mi a célod a továbbiakban?
- Most 14 éves vagyok, így még
kétszer indulhatok kishuszárként a
Nemzeti Vágtán. Szeretnék jövőre
és az azt követő évben is
Fantommal indulni, s egy álmom
teljesülne, ha sikerülne döntőt futnunk vagy esetleg a dobogón állni.
Későbbiekben pedig szeretnék a
nagyok között is indulni – de
közöttük csak 18 éves koromtól
tehetem ezt meg. A Nemzeti Vágta
mellett még a Kincsem Parkban
megrendezésre
kerülő
Póni
Galoppon is szeretnék jövőre elindulni.
Szerkesztőségünk nevében még
egyszer szívből gratulálunk és
további sok sikert kívánunk
Lilinek!
Jancsó Tímea, Papp Lili,
Miskolczi Adrienn

Sajtótájékoztató 2020.10.05.
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Tekert a város az Egészségnapon
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Kirándult a Henry Dunant Klub

9. old.

Mesemondó verseny

6. old.

Gondolatok dr. Hevesi Krisztina előadása nyomán

10. old.
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Kelet-nyugati kerékpárút, Makk József utcai Idősek Napközi Otthona és még több fontos téma,
amelyekről döntött a Képviselő – testület szeptemberben
Október 5-én tartotta meg sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt
polgármester és Szűcs Dániel
alpolgármester, a szeptemberi
ülések során meghozott döntésekről.
- A Kelet-nyugati kerékpárúttal
kapcsolatosan nehéz döntést kellett
a Testületnek meghoznia. Mi volt
ennek az oka?
Herczeg Zsolt: - A Képviselő –
testület kénytelen volt eredménytelennek nyilvánítani az eljárást,
ugyanis a legjobb ajánlatot tevő a
hiánypótlási eljárás során olyan
hibát követett el, melynek következtében a Közbeszerzési Hatóság
javasolta annak kizárását. Miután a
második legjobb ajánlatot tevő
árajánlata meg lényegesen magasabb volt, így eredménytelennek
kellett nyilvánítanunk az eljárást,
egy új kiírást fogunk közzétenni.
Azt remélem, hogy a jövő év tavaszán a kivitelezési munkálatok
elkezdődhetnek.
- A vírus által okozott gazdasági
változások következtében hogyan
módosult az Önkormányzat költségvetése?
H. Zs.: - Szeptember 15-e volt az
adóelőlegek befizetésének határideje, jól látszik, hogy jelentős mértékben csökkentek a bevételeink –
itt elsősorban a helyi iparűzési adóbevételre gondolok. Minden egyes
saját forrásból tervezett megvalósítandó fejlesztést emiatt kihúztunk
a költségvetésből. 4,4 milliárd Ft
költségvetési főösszeggel (bevételi
és kiadási) fogadtuk el a rendeletünket.
Ugyancsak pénzügyi témánk volt
a folyószámlahitel igénybevétele,
ezzel a lehetőséggel minden évben
élünk. 45 millió forint folyószámlahitelről döntöttünk, mely felhasználására financiális probléma felmerülése esetén kerül sor.
- Mit tudhatunk az önkormányzat tulajdonában lévő, Makk József
utcai Idősek Napközi Otthonáról?
H. Zs.: - Egy TOP-os beruházáson belül a kivitelező készre jelentette az ingatlant. A Napközi Otthon
átadásra
kerül
a
Szociális
Szolgáltató Központnak, amely a
Berettyó-Körös
Többcélú
Társuláson belül működik, és többek között a mezőtúri idősek napközi otthonait üzemelteti. Az előbb
említett Napközi Otthonba fog költözni az Áchim úti, hiszen az az
ingatlan már igencsak leromlott

állapotban van.
Ehhez kapcsolódóan a Fóti úti
Idősek Otthonánál folyik a tervezés, és ha minden jól megy, akkor
hamarosan ott is elkezdődhet a
közbeszerzési eljárás, melynek
reményeink szerint pozitív eredménye lesz, és egy újabb beruházással
gazdagodunk. Ez által az idősek, a
beteg mezőtúri polgárok nappali
ellátásának infrastrukturális hátterén nagymértékben tudunk javítani.
- Milyen döntés született a Zrínyi
úti Óvoda TOP-os projektjével kapcsolatban?

H. Zs.: - Mindannyian tudjuk,
hogy a projekt még mind a mai
napig nem került lezárásra, melynek oka egész egyszerűen az, hogy
a kivitelező cserbenhagyott minket.
A jogi eljárások zajlanak vele kapcsolatban, továbbá úgy döntöttünk,
hogy a megmaradt műszaki tartalmat egy nyílt eljárás keretein belül
kiírjuk.
- Másik nagyon fontos téma a
TOP Közétkeztetést ellátó konyha
fejlesztése Mezőtúron, mely a Városi
Oktatási Centrum konyhájának felújításáról szól.
H. Zs.: - A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy az ezzel kapcsolatos
előterjesztést első olvasatnak tekinti, ezt követően a közbeszerzési
szakértőnk megkereste az ajánlattevőket azért, hogy nyilatkozzanak
arról, hogy további 60 nappal meghosszabbítják - e az ajánlati kötöttségüket.
A pályázattal kapcsolatos legfontosabb információ, hogy az egyértelműen a Városi Oktatási Centrum
konyhájának felújítására vonatkozik, tehát semmilyen más célra
nem fordítható a pályázati összeg.
Amennyiben nem tudjuk megvalósítani a projektet, akkor az elnyert
és rendelkezésünkre álló 60 millió

forint forrást, valamint a tervezésre
és egyéb munkálatokat előkészítő
folyamatokra elköltött 6,8 millió
forintot vissza kell fizetnünk. A
téma fontosságára való tekintettel
tárgyalásokat folytatunk, hogy
megoldást találjunk a konyha felújítására és jövőbeni biztonságos üzemeltetésére.
- Alpolgármester úr mit tud
elmondani a 4. számú háziorvosi
körzet működtetéséről és a fogorvosi
ellátásról?
Sz. D.: - 2019. október 1-től dr.
Szurovecz Csilla helyettesítéssel
látta el a körzetet, szerződésének
lejárta miatt tárgyaltunk erről a
témáról. A mezőtúriak nagyon elégedettek doktornő munkájával,
ezért célunk az volt, hogy hosszútávon lássa el a körzet feladatait.
Örömmel tájékoztatom a mezőtúri
lakosságot, hogy dr. Szurovecz
Csilla ezután önálló praxisként látja
majd el feladatait, hosszútávon tervez nálunk dolgozni.
A fogorvosi ellátással kapcsolatban pozitív eredményekről tudunk
beszámolni. Az elmúlt hónapokban
polgármester úrral közösen több
egyeztetésen vettünk részt és hos�szas előkészítő munka után fontos
megegyezések születtek. November
9-től a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet épületében megkezdi fogorvosi magánrendelését
Dr. Kerekes Attila fogorvos, aki
Gyomaendrődön praktizál és sok
mezőtúri beteg jár át hozzá.
Emellett még egy fontos döntés
születhet a következő testületi ülé-

- Következő napirendi pont volt a
Baptista
Tevékeny
Szeretet
Misszióval kötendő ellátási szerződés.
Sz. D.: - Önkormányzatunkat egy
50 férőhelyes, szenvedélybetegek
nappali ellátását végző, valamint
egy szintén 50 férőhelyes, pszichiátriai betegeket ellátó intézmény
működtetésével
kapcsolatosan
kereste meg a Misszió. Ezzel kapcsolatosan elsődlegesen azt kellett
megvizsgálnunk, hogy ezen tevékenységek nem összeférhetetlenek-e a Berettyó-Körös Többcélú
Társaság idősek nappali ellátásával,
illetve annak piaci szempontból
nem vetélytársa-e. Miután az egyeztetések során kiderült, hogy nincs
összeférhetetlenség, a Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió elkezdheti mezőtúri munkáját. Az intézmény helye egy Sugár úti épület,
mely most jelenleg egy pályázat
miatt foglalt. A pályázat kifutási
ideje október vége, november
hónap lesz, ezután tudja majd a
Misszió az adott ingatlanban elkezdeni a tevékenységét.
- Napirendi pont volt a Bursa
Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj.
Sz. D.: - A pályázat célja, hogy a
felsőoktatásban részt vevő – és
hangsúlyozom, hogy elsősorban
hátrányos helyzetű – mezőtúri
tanulóknak nyújtson ösztöndíjjal
segítséget. Az összegek egy tanévben, 10 hónapon keresztül kerülnek folyósításra, és ez által hozzájárulnak egy diák felsőoktatási tanul-

sen, ahol egy önálló praxisban dolgozó, újabb fiatal fogorvos jövőbeni munkájáról tárgyalunk majd, aki
szakrendelésen látná el a betegeket.

mányaihoz. Bízom benne, hogy a
2021/2022-es tanévben is sok
mezőtúri diáknak tudunk ezzel az
(folyt. a 3. oldalon)
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ösztöndíjjal támogatást nyújtani.
- Zárt ülésen többek között zártkerti pályázatokat érintően hozott
döntést a Közbeszerzési Bizottság.
Sz. D.: - A pályázat 38 külterületi
ingatlanon elektromos bekötést
tesz lehetővé, továbbá három ingatlanon napelemek kerülnek elhelyezésre.
- Hogyan döntöttek a helyi díjak,
kitüntetések adományozásáról?
Sz. D.: - A városi kitüntetések az
október 23-ai ünnepségen kerülnek
majd átadásra polgármester úr
által. A Képviselő-testület a következő kitüntető díjak adományozásáról döntött: Mezőtúr Város
Díszpolgára, Mezőtúr Városért Pro
Urbe, Mezőtúr Város Szolgálatáért,
Mezőtúr Város Sportjáért, Mezőtúr
Város Kultúrájáért, Mezőtúr Város
jó tanulója, jó sportolója, az Év
mezőtúri Sportolója, az Év mezőtúri Vállalkozója díj kis-és közép,
illetve nagy vállalkozók kategóriá-
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ban.
- A zárt ülés, illetve az azt megelőző ülések egyik legfontosabb
pontja volt a csordajárás (hrsz:
01496/4) területe.
Sz. D.: - Egy 72 hektáros területről beszélünk, melyre két pályázatot írt ki a képviselő – testület, az
egyiket 11 ha-ra, a másikat pedig a
61 ha-ra. A képviselő-testület célja a
későbbiekben egyértelműen az,
hogy a területet Naperőmű parkként hasznosítsa. Ez azért fontos,
mivel ebből vagy bérleti díjként
lehet komoly bevétele a városnak,
vagy eladás tekintetében jelenthet
komoly bevételi forrást. Fontos még
megemlíteni, hogy mindezek mellett jelentős iparűzési adó bevételünk is keletkezhet hosszú éveken
át, ha a jövőben egy ilyen beruházás megvalósul.
Miskolczi Adrienn

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ a
jelenleg érvényes szabályok alapján az alábbi szociális alapellátás
szolgáltatásokat nyújtja az idős,
beteg emberek részére:
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- idősek nappali ellátása.
Ezek az ellátási formák – a
veszélyhelyzet idejétől eltérően térítési díjkötelesek.
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
- személyi gondozás: 460 Ft/óra
- szociális segítés: 460 Ft/ óra
(bevásárlás)
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési
díja:
- 100 Ft/készülék/nap
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja kiszállítás nélkül:
- 600 Ft/ nap/adag
- kiszállítás díja: 125.-Ft/nap/
adag
Az idősek nappali ellátásának
intézményi térítési díja:
- A csak napközbeni ellátást
(étkezés nélkül) igénybe vevők ese-

tében a szolgáltatás igénybe vétele
ingyenes, azért térítési díjat nem
kell fizetni
A hatósági házi karanténban lévő
lakosok ellátása térítésmentes,
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban tudnak segítséget nyújtani,
amennyiben erre igény tart az érintett személy.
Kérem, amennyiben bárkinek is
ilyen irányú segítségre lenne szüksége, vagy szeretné igénybe venni a
fenti szolgáltatásokat, hívja a BKTT
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét vagy a területvezető
gondozónőt az alább megadott telefonszámokon:
Kádár Anikó intézményvezető:
06-20/208-8008
Kovács Mónika területvezető
gondozónő: 06-56/352-742, 06/20592-9009
A Szociális Szolgáltató Központ
minden szolgáltatásával Mezőtúr
Város lakosságát, főként az idős,
beteg embereket szeretné segíteni,
és mindent megtenni annak érdekében, hogy senki ne maradjon
ellátás nélkül.
Herczeg Zsolt
polgármester

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Október 6-án kedden az Aradi
Vértanúk emlékére városi megemlékezésre került sor a Városi Kórház
és Rendelőintézet mellett található
emlékműnél.
A Himnusz elhangzása után
Kelemen Sándorné, a Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola történelem szakos
tanára mondta el emlékező szavait,
melyet a Túri Olvasó Kör tagjainak
műsora követett.
A történelmi egyházak imája
után az emlékezés koszorúinak,
virágainak elhelyezésére került sor.
Miskolczi Adrienn

A Játszóház az ŐSZI SZÜNETBEN is szeretettel
várja a gyerekeket és szüleiket!
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Lomtalanítási tájékoztató 2020

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
2020. november 26-án (csütörtökön), 13.30 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.
A közmeghallgatás témája: Mezőtúr forgalomtechnikai felülvizsgálata
Helyszíne: Városháza Díszterme
(5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. I. emelet 9.)
Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
a mezőtúri kistérségben” című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program
keretein belül
2020. október 30-án és november 20-án szájüregi daganat szűrést
és fogászati tanácsadást tart.
A szűrést végzi: Dr. Hák Mária fogorvos
Időpontkérés:
06-56/550-427
A tanácsadás: térítésmentes!
A járványellenes készültség miatt felhívjuk figyelmüket, a rövid
szűrésen átesett betegek vehetik igénybe a tanácsadást.
A szájat és orrot eltakaró maszk használata, valamint a szigorú
időponttartás kötelező!
Megértésüket köszönjük!

Tisztelt Lakosság!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti Mezőtúr Város
szennyvíz elvezetési és tisztítási rendszerét.
Az üzemeltetési feladatok keretében:
2020. 10. 26. és 2020. 11. 13. között füstgenerátoros ellenőrzést
hajt végre a szennyvízcsatorna hálózaton.
Az ellenőrzés során élelmiszer alapú olajból füstöt képeznek, mellyel a
csatornahibákat és szabálytalan bekötéseket derítik fel.
Mivel a füst az építési és tömítetlenségi hibák környezetében jelenik
meg, ezért előfordulhat, hogy a lakóingatlanok belső területein is
érzékelhetővé válik.
A megjelenő füst az egészségre ártalmatlan, és az ingatlanban
sem okoz kárt.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

A közszolgáltatást ellátó NHSZ
Szolnok Közszolgáltató Nonprofit
Kft. Mezőtúron a lomtalanítást a
2020. évben október 26. és október 30. között fogja elvégezni.
A lomhulladék elszállítása az
egyes körzetekben a kommunális
hulladék elszállításával azonos
gyűjtőnapon történik, kérjük,
hogy a lomhulladékot október
26-án hétfőn, október 27-én kedden, október 28-án szerdán, október 29-én csütörtökön és október
30-án pénteken a szokott módon,
a hulladékszállítással megegyező
napon helyezzék ki.
Azon hulladékok köre, melyet
a lomtalanítás során a lakosság
kihelyezhet az ingatlana elé: A
háztartásokban keletkezett azon
nem veszélyes hulladék, amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben nem
helyezhető el. Ide sorolhatók a
selejtezésből származó darabos
hulladékok, használaton kívüli dolgok, például a régi bútorok, játékok, nagyobb méretű selejt használati eszközök (pl. taliga, létra).
NE helyezzen ki:
- Építési és bontási hulladékot
- Veszélyes hulladékot (pl. elemek, akkumulátorok, fáradtolaj,

festékek, hígítók, olajos kannák,
festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a
hulladékgyűjtő udvarban (a gyógyszerek - leadhatók a patikákban),
- Kertgondozásból származó
zöldhulladékot,
- Elektronikai hulladék (pl. TV,
monitor, számítógép, elektromos
konyhai eszközök, hűtők, fagyasztók, mosógépek, mosogatógépek,
szárítógépek, barkácsgépek, játékok, fénycsövek, izzók, lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a
hulladékgyűjtő udvarban.
Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében
kérjük, hogy csak a gyűjtőnap
előtti este, vagy a gyűjtési napon
reggel 7 óráig, kulturált módon
helyezzék ki a lomhulladékokat.
További információk a közszolgáltatással kapcsolatban elérhetőek a https://nhszszolnok.hu/
címen.
A Mezőtúr, Kávási Sándor u.
52. szám alatt lévő hulladékudvarban, a Kétpói Regionális
Hulladékkezelő
Központban
elhelyezhető hulladékokkal kapcsolatban a https://nhszketpo.hu
címen tájékozódhatnak.

Felhívás
Tájékoztatásul közöljük, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Kelet-Magyarországi Földgázszállító Régió
fáklyázással járó karbantartási munkát végez a Hajdúszoboszló –
Endrőd DN800 gázvezetéken.
A fáklyázási műveletek várható időpontjai:
2020. 10.27– én valamint 2020. 10. 28 – án 07:00 ás 20:00 között
A fáklyázás – ami erős fény- és hanghatással jár – a Hajdúszoboszló –
Endrőd DN800 vezetékhez tartozó Endrőd csomópont melletti fáklyánál
történik (hrsz: 0690/1).
Társaságunk a fenti tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok
figyelembevételével végzi.
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Mesemondó verseny
Országszerte szeptember 30-án
Benedek Elek születésnapján tartják A magyar népmese napját. A
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban idén is megrendeztük
ebből az alkalomból mesemondó
versenyünket. Sajnos azonban
hagyományos formában nem tehettük, ezért azt kértük a nevező gyermekektől, hogy mondják videóra a
kiválasztott mesét, s juttassák el
hozzánk. 37 mesevideó érkezett, s
a három korcsoportra osztott meséket három külön zsűri értékelte. A
versenyzőknek nem okozott gondot a mesélésnek ez a formája, talpraesetten lelkesen, ügyesen adták
elő a történeteket. Az eredményhirdetésre utólag került sor, melyre a
helyezést elért gyermekek és felkészítőik kaptak meghívást. Ezúton
szeretnénk megköszönni a versenyzők és a zsűri munkáját, vala-

mint a felkészítő tanárok, tanítók
és szülők segítségét, melyek nélkül
a rendezvény nem valósulhatott
volna meg. A meséket a Mezőtúr
Városi Televízióban is láthatják az
érdeklődők.
Szívből gratulálunk a mesemondó verseny helyezettjeinek!
1-2. osztály:
1. helyezés: Tóth Tímea,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítő: Ráczné Göblyös
Ilona
2. helyezés: Kapás János István,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítő: Hollósiné Varga
Ilona
3. helyezés: Nagy Blanka
Antónia, Mezőtúri Református
Kollégium, Felkészítő: Bíró Éva
Különdíj:
Gecser
Pálma,
Mezőtúri Református Kollégium,
Felkészítő: Bíró Éva

Különdíj: Grósz Réka, Mezőtúri
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolája, Felkészítő:
Grószné Virág Enikő
3-4. osztály
1. helyezés: Kántor Hanna,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola, felkészítő: Kovácsné Szécsi
Mária
2. helyezés: Miskolczi Hunor
Koppány, Mezőtúri Református
Kollégium, Felkészítő: Pusztai
Katalin
3. helyezés Kazup Tilda,
Sárospataki Református Kollégium
Általános Iskolája, Felkészítő:
Kazupné Dócs Andrea
Különdíj: Dobra Fanni, Túrkevei
Petőfi Sándor Általános Iskola, felkészítő: Kovácsné Szécsi Mária
Különdíj:
Blaha
Csenge,

Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, felkészítő: Szabó
Ildikó Mária
Felső tagozat
1. helyezés: Sztraka Noémi,
Derecskei Bocskai István Általános
Iskola, felkészítő: Solymosi Anita
2. helyezés: Nagy Martin,
Mezőtúri Református Kollégium,
felkészítő: Busi Gyöngyi
3. helyezés: Kozák Anna,
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, felkészítő: Simon
Ágnes
Különdíj:
Major
Regina,
Mezőtúri Református Kollégium,
felkészítő: Malatinszky Zita
Könyvtárosok

Tekert a város az Egészségnapon

Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának „TOP-5.2.1-15JN1-2016-0000 Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás
elősegítésére” című nyertes pályázatán belül ismét egészségnapot
tartottunk 2020. október 17-én. A
szervező Mezőtúri Közművelődési
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
igyekezett egy komplex programot
összeállítani az egészség jegyében,
melyben nagy szerepet kapott a
prevenció.
A megfelelő jogszabályokat
betartva a programot ezúttal a
Kézműves Ház udvarán tartottuk
meg. A lakosság körében fontos az
egészségügyi prevenció a betegségek kialakulásának megakadályozásában. Ennek jegyében szűrések,
tanácsadások várták az érdeklődőket.
Az esemény Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármesterének
megnyitó szavaival kezdődött. Ez
alkalommal a kerékpározás köré

építettük a programot. A megnyitót
követően két távon is elindult a
kerékpártúra, 20 és 50 km-t tekerhettek le a sportolni vágyók, a
Teker a város elnevezésű programponton belül. Ezúton is köszönjük
a
ProTúr
Kerékékpáros
Sportegyesület és Bíró László segítségét. Az időjárás ellenére is 40
feletti nevező érkezett a túrára.
Majd Papp Andi és Tóth István
zenés gyermekműsorára szórakozhattak a jelenlévők, illetve a túrából
visszaérkezők. Később Körmöndi
Andi a Vöröskereszt képviseletében
mutatta meg, hogy hogyan válhatunk hétköznapi hősökké, hiszen
az elsősegélynyújtást, az újraélesztést ismertette a jelenlévőkkel.
A sport kiemelt fontosságú volt
ezen a napon, így a Reni Zumba
Dance táncosai is eljöttek és bemutatták a latin dallamokra épülő táncos mozgást, a zumbát.
Az 50 km-es kerékpártúrát teljesítők közül férfi és női kategóriában
az első három helyezett bringás
díjazásban részesült.
A nap záróprogramjaként egy
látványos HEGESHOW - extrém
sport bemutató vette kezdetét.
Sajnos az időjárás nem volt kegyes
hozzánk, így az esőzés miatt a
show-t beltérben kellett megtartani. Ám a fiúk profizmusának
köszönhetően hiányérzet ennek
ellenére sem keletkezett.

Természetesen több kísérő programja volt az eseménynek. A
BRINGART gyermek játszóházban
hét kerékpár alkatrészei kerültek
átalakításra gyermekjátékokká,
amelyet ez alkalommal a mezőtúri
gyerekek is kipróbálhattak. A sportolóinknak, jelenlévőinknek meleg
teát, szörpöket, frissen facsart gyü-

togattak a programra, így összességében pozitív visszajelzések érkeztek.
A
szervező
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
köszöni a részvételt és köszönjük
segítőink munkáját.

mölcslevet kínáltunk, valamint
különböző gyümölcssalátákkal vártuk
vendégeinket.
Az
Egészségfejlesztési Iroda vérnyomást, valamint vércukrot mért,
illetve dietetikai tanácsokkal is
ellátták az érdeklődőket. Szükség
esetén további vizsgálatokat javasoltak.
Az esős idő ellenére sokan kilá-

Fotó: Abonyi Róbert

Bodor Márta
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Pesti srácok
Áldás rátok pesti srácok
Egész nemzet büszke rátok
Emlékezzünk kegyelettel
Imára kulcsolt kezekkel
Ősz volt és október vége
Aki magyar az kijött a térre
Szabadság szellemét keresve
Lyukas zászlókkal kezükbe
Szabadság szelleme itt járt
Töltött itt tizenkét éjszakát
Szét zavarta az ÁVéHát
Ledöntötte Sztálin szobrát
Szétfoszlott hamar a remény
Lánctalpakon vissza jött az önkény
Szabadságot tankok tiporják
Hősök vérét utca kövek isszák
Áldás rátok pesti srácok
Aki magyar büszke rátok
Kegyelettel emlékezünk
Imára kulcsolva kezünk.
Herbály Attila

Idézet
„És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?”
(Márai Sándor: Mennyből az angyal - részlet)

A Mezőtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tájékoztatja Önöket,
hogy a KITE Zrt. Mezőtúri
Alközpontjában (Mezőtúr, Cs.
Wagner u. 3.) az egy időben együttesen megjelenhető növényvédelmi
szerek mennyiségét, lakosságvédelmi szempontból kockázati tényezőként tartja nyilván. Emiatt a lakosságot veszélyeztető káresemények
kezelésére, 2015-ben Külső Védelmi
Terv készült. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 219/2011.
(X. 20.) számú Korm. rendelet 24. §
(1) bekezdése alapján, a Külső
Védelmi Tervben foglaltak elsajátítására és gyakorlására 2020. november 05-én szimulációs gyakorlat
kerül ismételten végrehajtásra,
mely részben érinti a veszélyeztetett ingatlanok lakóit is. A gyakorlat
végrehajtása közben, az érintett
területen lakosságvédelmi felhívás
kerül közlésre, melyben elhangzik
a GYAKORLAT szó, ezért a lakosok
részéről a meghatározott magatartási formák csak tájékoztató jellegűek lesznek. A részletes lakossági
tájékoztató kiadvány, a gyakorlat
kapcsán eljuttatásra kerül az érintettek számára, de amennyiben sze-

retné megtekinteni, akkor a polgármesteri hivatalban igényelhet belőle.
A felkészítő gyakorlat célja, hogy
egy esetlegesen bekövetkező káresemény, a lehető legkisebb veszélyeztetéssel, a legrövidebb idő alatt,
szakszerűen kerüljön felszámolásra, ahol az érintettek mind tudják,
hogy mely feladatok vonatkoznak
rájuk.
Segítő
közreműködésüket
köszönjük!
Tisztelettel az Önök szolgálatában:
Mezőtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
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Idézzük fel a 2020-as év kirándulásain szerzett
történelmi, kulturális, és művészeti élményeinket

A Henry Dunant klub tagjai és
néhányan a társklubbokból mintegy 30-35 fővel,- a hosszú távolságtartást és otthonmaradást kiváltó
időszak után- egy 1 napos Tiszadobi
és Tiszatavi majd egy 2 napos MajkZirc- Panonhalmi -Hajmáskéri
-Ozorai - felejthetetlen, élményekben gazdag kiránduláson vettünk
részt.
A kirándulás saját költségre és az
önkormányzattól pályázat útján
nyert pénzösszegből valósulhatott
meg, melyet ezúton is köszönünk
Polgármester Úrnak és a képviselőtestületnek.
Köszönjük Gellért Editke klubvezetőnk, gondos szervezői munkáját, kimagasló idegen- vezetői tevékenységét.- Editke a hivatásos idegen - és tárlatvezetők között is
kiemelkedne azzal a hatalmas
ismeretanyaggal, amivel hazánk
történelmi nevezetességeiről, nemzeti kincseiről a tájegységek jellemzőiről, a korabeli uralkodók életéről, munkásságáról, a történelmi
vonatkozásokról, nemzeti kincseinkről, de még sok-sok anekdotával
is rendelkezik. Jó módszer volt,
hogy a kirándulásokat megelőzően
a facebookon keresztül folyamatosan küldött a látnivalókról képanyagokat és történelmi leírásokat.
Ezzel ráhangolt bennünket a várható élményekre, melyek tartalmasabbak, maradandóbbak lettek.
Köszönjük, hogy egész úton fáradhatatlanul megosztottad mindezt
velünk.
Szeretnék felvillantani néhányat
a csodálatos élményeinkből.
Első kirándulásunk a páratlan
Tiszadobi Andrássy kastélyhoz
vezetett. A kastély 1880- ban épült
egy gyönyörű környezetben.
Neogótikus, romantikus jegyeket
visel, francia középkori várkastély
stílusban pompázik a hatalmas és

különleges parkban, ahol mesebeli
látvány a bukszus labirintus között.
A felújítás után eredeti enteriőröket, bútorokat, családi hagyatékokat láthatunk. Betekinthettünk
Andrássy Gyula miniszterünk és
családja életvitelébe és akkori
körülményeibe. Számos legendát
hallottunk történelmi nagyságainkról.
Ezt követően megnéztük a Tiszató környezeti szépségeit, állat - és
madárvilágát, a sajátságos skanzenjét, mely számtalan gyermekkori
élményt elevenített fel. A Tiszatavon látható Magyarország legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye a Kiskörei Erőmű. 1973-ban
építették fel a duzzasztógáttal, a
tiszai áradások szabályozása és az
Alföld jobb vízellátása végett. Az
építés 1990-ben fejeződött be; a
világörökség
része
lett.
Megismerkedtünk e vidék vadregényes és varázslatos világával, gyönyörű, színes őszi arculatával.
Akadtak bátrak is, akik csónakáztak, így közvetlen élvezték a vízi
adottságokat. Igazi vadvíz országot
láthattunk a 124 négyzetkilóméteres
tavon a számtalan morotva, holtág,
és erdő övezetében. Megcsodáltuk
a hatalmas édesvízi akváriumot, a
különleges halállományt, a madárrezervátumot. Élményekben gazdagon és fáradtan tértünk haza.
Második kirándulásunkon: Majk,
Zirc, Pannonhalma, Hajmáskér,
Ozora történelmi különlegességeit
fedeztük fel és az odavezető út
szépségeit élveztük az ősz pompás
színeiben.
Majkon a Kamalduli Apátságot
csodáltuk meg, mely megőrizte
egyedi szerkezeti sajátosságát és
művészi kialakításának értékeit.
A Kamalduli remeteség épületcsoportja egy nagy kiterjedésű tó,
(folyt. a 10. oldalon)
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nyugati oldalán emelkedő
dombra épült, melyet három oldalról erdő övez. A felvezető út mentén a nagy tó partján a Celli Szűz
Mária Kápolna és a vízimalom ma
is áll. A fallal körülvett területen
kis utcákat alkotva, szigorú rend
szerint megszerkesztve az együttes központjában álló templom
körül épült ki a clausura területe
17 cellaházzal. A remetelaknak egy
bejárata öt ablaka van, amely a
házzal megegyező méretű kertre
nyílik, ahol gyógyfüveket termeltek. A kamalduli rendet a XVII.
században Szent Romuald lombardiai herceg sarja alapította. A rend
tagjai lelki tökéletességre törekedve, magányosan, elmélyülten
imádkoztak egész nap, némasági
fogadalomban éltek a cellaházakban, mindentől és mindenkitől

elzártan.
Zircen megnéztük a Ciszterci
apátságot. Láthattuk a Bakonyi
Természettudományi Múzeumot,
a csodálatos apátsági templomot és
a szépen kialakított parkját. A
különlegesen szép főoltára országosan is kiemelkedő jelentőségű.
Magyarországon a legnagyobb,
barokk stílusban készült a templom oltárépítménye. A templomot
a kor kiemelkedő művészének
Franz Anton festményei díszítik,
csodálatos gazdagság és pompa
jellemzi
a
templombelsőt.
Egyedülálló a templom két orgonája, a szentélyi a szerzetesek imáját,
míg a karzati orgona német romantikus hangszere a liturgiát szolgálja ma is. A templom 1982-ben, a
„Basilica Minor” rangot nyerte el.
Ma is egy élő szerzetes közösség
liturgikus otthona.
Pannonhalmán
a
Bencés
Főapátság volt a következő, amit
megcsodáltunk. A világörökség
részét képező épületegyüttes a
Dunántúl egyik legérdekesebb,

mezőtúr és vidéke

legimpozánsabb építészeti emléke, páratlan kulturális és művészeti kincset őriz. Az ezer éves monostor épületei különböző korok üzenetét őrzik, leginkább klasszicista
stílusban. Egy élő szerzetesközösség mind máig eredeti rendeltetésének megfelelően használja. A
Bazilika nagy része a XIII. században épült gótikus stílusban. A
templomot Mátyás király uralkodása alatt bővítették. A török időkben a belső berendezés teljesen
elpusztult. A XIX sz. második felében restaurálták. Az épületben
működik az ország egyik legnívósabb középiskolája, a bencés gimnázium. Különleges hangulatú,
szépségű a templom, az altemplom, a kerengő. Számos érdekességet láttunk a XIX. századi könyvtárban. A több százezres kötetre
tehető állomány Magyarország
egyik legnagyobb könyvgyűjteménye.
Hajmáskéri Katona Kastély is
egyedi látványt nyújtott, az országban egyedülálló, 1906-ban épült a
császári és királyi „lövőiskola/
tüzérlaktanya/ parancsnoki épülete, több ezer katona állomáshelye
volt. A hatalmas épületkomplexum barokk stílusú, ma omladozó,
szellemkastélyként emlegetik. A
II.vh.-ban a németek majd az oroszok vették birtokba, a létesítmény
állapota rohamosan hanyatlani
kezdett. Volt itt iskola, színház,
kórház, templom, kaszinó. Ma
minden arra járónak fáj a lelke,
hogy e különleges nemzeti értékünk így megy tönkre.
Ozorai Pipo várkastély az utolsó
állomásunk, mely egy romantikus
lovagvár, gótikus stílusban.
Napjainkban a vár -kastély élményházként működik. Láthattunk
benne fegyvergyűjteményt, gótikus páncélzatú életnagyságú
lovaskatonával, Pipo hitvesének,
Borbálának hálószobáját, öltözékeit, történelmi bútorokkal berendezett reneszánsz hangulatú szobákat.
Dióhéjban csak ennyit a nagyszerű kirándulás felidézéséről, és
még egyszer köszönjük az önkormányzatnak és Gellért Editke klubvezetőnknek, hogy lehetővé tették
nemzeti értékeink megcsodálását.
Szamosfalvi Imréné
klubvezető helyettes

2020. október 22.
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Gondolatok Dr. Hevesi Krisztina: „Magány utáni
újrakezdés a párkapcsolatban”
című előadása nyomán

Szeptember 9-én a Mezőtúri
Kórház és Rendelőintézet Lelki
Egészség Központjának szervezésében került megrendezésre a
Közösségi Házban Dr. Hevesi
Krisztina egészségfejlesztő szakpszichológus előadása, melyben
szerteágazóan és részletesen tárgyalta az emberi kapcsolatok örömteli, ám ugyanakkor sokszor szövevényes témáját.
A teljesség igénye nélkül kiemelnék néhány részletet az előadásából.
Először is megtudtuk, hogy a társas támasznak és intimitásnak
egészségmegőrző szerepe van.
Kísérletileg igazolt tény, hogy a
vírusfertőzésnek kitett emberek
hamarabb gyógyulnak meg és kevesebb tünetet mutatnak, amikor társaik támogatják őket érzelmileg. Az
is tény, hogy tovább élnek azok az
idősek, akikkel törődnek hozzátartozóik, látogatják őket, és még
tovább élnek, akik úgy érzik, szükség van rájuk: adni is tudnak, nem
csak kapni.
Elgondolkodtatóak a fenti kutatási eredmények a mostani vírushelyzet tükrében, hiszen idősebb –
és fiatalabb – hozzátartozóinkat
egyfelől szó szerint élteti az emberi
kapcsolat, a társas támasz, viszont
ha meg akarjuk őket óvni a fertőzéstől, akkor távolságot kell tartanunk. Hogyan lehet vajon megoldani, esetleg fizikai távolságtartás
mellett is, hogy idős hozzátartozóink érezzék, szükség van rájuk? A
kérdés költői: az egyedi helyzetre
kidolgozott találékony megoldások
születhetnek, ha ki-ki elgondolkodik rajta, az ő családjában mit is
lehet tenni.
Másik érdekesség volt a párkapcsolatok témája. Megtudtuk például, hogy természetes a szerelem
intenzitásának váltakozása egy
kapcsolat időtartama alatt, és több
hasznos eszközzel is gazdagodtunk, melyek alkalmasak lehetnek
a feszültség csökkentésére.
Az egyik ilyen módszert a pszichológiában átkeretezésnek hívják.
Hétköznapi nyelven mondhatnánk
úgy, hogy “nézzük a dolgok jó oldalát”. Például ha zavar férjemnek az
a szokása, hogy minden szombaton

pecázni jár, akkor bosszankodhatok és veszekedhetek amiatt, hogy
miért nincs a családjával, miért
nem segít a takarításban, és ennek
nyomán sok konfliktus keletkezhet
közöttünk. Ha viszont átkeretezem,
azaz megpróbálom pozitívabb színben látni, akkor úgy is gondolkodhatok, hogy milyen jó, hogy férjem
a friss levegőn van, nem ül a kocsmában és még friss halat is hoz
haza. Ekkor máris kevesebb a
feszültség, elégedettebb vagyok a
helyzettel.
Egy másik eszköz az asszertív
kommunikáció. Ha a helyzet tényleg elfogadhatatlan, akkor elmondhatom férjemnek például, hogy
“Engem bánt, hogy minden szombaton egész nap pecázol, mert ez
számomra azt jelenti, hogy nem
vagyok neked igazán fontos.
Ehelyett azt szeretném, hogy legalább minden második szombaton
legyél itthon, játssz a gyerekekkel
és segíts nekem kiporszívózni.” Az
ilyen típusú kommunikáció – főleg
ha mindkét fél nyitott rá – megalapozhatja a problémás helyzeteken
való közös gondolkodást, és kompromisszumokhoz, vagy esetleg
olyan ötletes megoldásokhoz vezet,
ahol mindkét fél nyer.
A fentieken kívül számos más
érdekes – gyakran ki sem mondott
– kérdésre is választ kaphattunk,
például hogy hetente hányszor él
szexuális életet átlagosan egy
magyar házaspár, mit jelent a szexting, illetve vajon megcsalásnak
számít-e, ha párunk online írogat
potenciális partnereknek, de más
igazából nem történi közöttük.
Ezekre a kérdésekre terjedelmi
okokból kifolyólag itt nem térek ki,
mindazonáltal, akit bővebben érdekel a téma, felkeresheti az előadó
„Szexkluzív” című YouTubecsatornáját, ahol bőségesen talál
további információt.
Köszönet az érdekes előadásért!

2020. október 22.
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Másfél millió lépés Magyarországon
“Az út maga sokkal fontosabb, mint az, ami útnak indított.” Paulo Coelho

Az Út… az Út felüdít… testet és
lelket egyaránt. Megnyugtat, ha
zaklatott vagy, elcsendesít, hogy
megtaláld békéd. Erre képes az Út,
s vele együtt az erdő. Kifejezetten
az olyan erdő, melyben ősi fák
árnya alatt járhatsz. 200-300 éves
fák susogó lombjai alatt kezdtük
meg a túránkat Gérce közelében.
„Farkas-erdő” állt az erdő bejáratá-

Banyafák a Farkas-erdőben

nál lévő kapun, az erdő, melyet
Scherg Lőrinc bajor királyi főerdész
újított meg gyertyánnal, fagytűrő
szlavóniai tölggyel, de meghagyta
az évszázados tölgyeket, az ún.

Banyafákat is. Ilyen erdőben folytatódott a mi „kék” utunk. Az erdő
szélén egy 20 méter magas kilátót
emeltek az erdész emlékére. A
magasból
jól
látszódott
a
Kemeneshát, a Ság hegy, a KisSomlyó, de még a Somló is. Lassan
beérkeztünk Káld csendes községébe, mely az Árpád-kor óta lakott
település. Bár lakói nem tudjuk
hova tűntek, mert egy lelket nem
láttunk az utcán, kivétel volt persze
a helyi vendéglátó egység, a
Korona-büfé, ahol pecsételtünk.
Rövid pihenő után útnak indultunk
Hosszúpereszteg irányába és 25km
után már mi is hosszúnak éreztünk
minden métert a cél előtt. A Szajkitavaknál hajtottuk fejünket álomra,
kényelmes kandallóval fűtött hangulatos házikóban. Érdemes nyáridőben is eljönni ide, hiszen a horgászoknak, fürdőzőknek valóságos
paradicsom ez a hely. A Szajkitavak kialakítását még 1931-ben a
kezdték el Csörgető-patak felduzzasztásával, s mára igazi üdülőkörzetté vált.

Másnap esős időre ébredtünk.
De szállásadónk szerint, ha hajnalban esik, akkor nem fog egész nap
esni, ez olyan helyi megfigyelés,
ami be is jött. Hosszúperesztegről
indultunk a katolikus templomtól
és az erdő, az a mesebeli esős erdő,
tele volt gomba illatú csodákkal.
Társaim nem tudták megállni, hogy
ne szedjenek némi őzlábgombát az
esti vacsorához. A gombák szinte
kiabáltak: Engem szedj le, engem
szedj le!!! S én csak mosolyogtam,

Kis csapatunk a Scherg Lőrinc kilátónál

mindenkinek rejt kincseket a
magyar erdő, mindenki mást fedez
fel benne. Ahányan vagyunk ezen
az úton, annyiféleképpen látjuk
varázsát. Napunkat a Bögötei-erdő
szélén fejeztük be, 13km-t magunk
mögött hagyva.

Hegyi Ildikó
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Török Imre Hunor
(Törökné Tokodi Tímea)

Kedves Olvasók!
Tekintettel arra, hogy a Mezőtúri Kórház- és Rendelőintézetben
határozatlan időre látogatási tilalmat rendeltek el, így felhívjuk
figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a babák fotójának
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésére, ha lehetőségeikhez
mérten eljuttatják nekünk a családba érkező pici fotóját névvel, és az
anyuka nevével ellátva a Facebookon a Mezőtúr és Vidékének, vagy
az ujsag@mkskft.hu e-mail címre.

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.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

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: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

közéleti lap
ÜGYELETEK

Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

Október 23-29-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5 Tel:
06/56-350-044

Október 23- 24-25-ig:
dr.Begazy Zsolt
5400 Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 56/352-265; 06/30/977- 0936

Október 30-November 05-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth Lajos út 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Október 31-November 01-ig:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-9343

ELHUNYTAK
Dancza Jánosné Molnár Jusztina élt 80 évet
Hegedűs Róza élt 64 évet
Guba Istvánné Szabó Ilona élt 81 évet
Bíró József élt 53 évet
Tardy László élt 78 évet
Balogh Ferenc élt 64 évet

Nyugodjanak békében.
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2020. október 1-től új menetrenddel üzemel.

Hétfőtől vasárnapig
07:00-18:00 óráig
a komp telefonos elérhetősége:

+36 30 195 3257

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Lapzárta: 2020. október 28. (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.

