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Bolondos akadályverseny 2020.

Mindig is voltak olyan fiatalok 
városunkban, akik valamilyen 
különleges programmal mozgatták 
meg korosztályukat, vagy esetleg 
az idősebbeket. Jó néhány évvel 
ezelőtt ilyen, fiatalokból álló csapat 
kitalálta, mi lenne, ha kicsit –akkor 
még Bolondok napja alkalmából - 
megbolondítanák a hétköznapo-
kat, így létrehoztak egy fura, de 
annál szórakoztatóbb feladatokból 
álló akadályversenyt, mely a részt-
vevőket estébe nyúlóan, a város-
ban kijelölt állomásokon nemcsak 
fizikálisan, de szellemileg, sőt, az 
érzékeket is megmozgatva mérette-
ti meg. Egy kis nosztalgia-ízelítő 
azok számára, akik részt vettek 
már egy ilyen programon:

„Az egyébként normálisnak lát-
szó csapattagok nyers sárgarépát 
ropogtattak a nyílt utcán, majd 
igazi kóbor cicákat édesgettek 
magukhoz a pontszerzés reményé-
ben. Nemcsak a kórház orvosait, 
de a házi – és szakorvosokat is meg 
kellett keresniük, akik pecséttel 
ellátva igazolták pillanatnyi elme-
állapotukat. A nőnek öltözött férfi-
ak és a férfigúnyát öltött lányok 
után is sokan fordultak meg kíván-
csi fejcsóválással az utcán. Éppúgy, 

mint a gázálarcban kézen fogva 
sétáló párok után, akik petróleum-
lámpát himbálva vittek fényt a túri 
éjszakába. ” (Bibí)

Látható tehát, hogy nem hétköz-
napi feladatokkal kellett megküz-
deniük a csapatoknak, de ha azt 
írom, hogy a feladatok között sze-
repelt olyan is, hogy szlalom „tech-
nikailag nem tökéletes biciklivel”, 
vagy pukievés, illetve korongkere-
sés koromsötétben, akkor minden-
ki elmondhatja, hogy valóban nem 
normális, de igazán szórakoztató 
programja volt ez a túriaknak.

Nos, e hagyomány újra - és újra-
éled városunkban, bár nem kötőd-
ve szigorúan április 1-jéhez, hiszen 
idén szeptember 19-én lepik majd 
el Mezőtúr városát a lelkes csapa-

tok. A verseny szellemi - és egyben 
ügyességi vetélkedő, ahol olyan fel-
adatokkal is találkozhatunk, mely-
ben legalább egy főnek alkohol tar-
talmú italt kell fogyasztania. 4 fős 
csapatok jelentkezését várjuk. A 
csapatok 15:00-kor gyülekeznek a 
Fekete István úti vadászház udva-
rán, ahol egyben regisztrálhatnak 
is a versenyre. 16:00-kor megnyitó, 
valamint a szabályok ismertetése. 
Kb 16:15-kor elkezdődik a megmé-
rettetés. A város különböző pontja-
in elhelyezkedő vendéglátó egysé-
gek (Erőd klub, Nonstop deliká-
tesz, Túri Kamra, Buona Sera 
Restaurant, Szőlőfürt vendéglő, 
Nemzeti szálloda) és városi neve-
zetességek (Dózsa szobor, Főtér, 
Múzeum tér, Döme Car autókoz-

metika) adnak otthont az elvégzen-
dő feladatoknak. A játékosok ter-
mészetesen térképet is kapnak 
ezeknek a pontoknak a megtalálá-
sához. A bázis pontra (vadászház) 
való visszaérkezést 22:00 órára 
datáljuk, ahol a versenyzők a zsűri-
nek leadják a pontozólapjukat, 
akik azt kiértékelik, és a kiértékelés 
után kezdetét veheti az eredmény-
hirdetés. Természetesen gondos-
kodtunk már nyereményekről is, 
melyeknek összértéke meghaladja 
a 60.000 Ft-ot!!! Nevezési díj csa-
patonként 1500 Ft, tehát fejenként 
375 Ft ;)

Eredményhirdetés után termé-
szetesen a szórakozásé a főszerep, 
hogy kit hozunk el nektek, azt a 
napokban nyilvánosságra hozzuk.

Tehát, ami a legfontosabb:
- Jelentkezés a helyszínen, 2020. 

szeptember 19. 15:00
- Jelentkezési díj 1500 Ft/csapat
- 4 Fős csapatok
- Nagy nyeremények
- Bolondos vetélkedő ;)

További infó: +36303106101

Idézet a mindennapokra

“A pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy rózsaszínű
szemüveget hordunk és úgy teszünk, mintha minden a

legnagyobb rendben volna.
A ‘positum’ latin szó jelentése: az, ami van.

Pozitívnak lenni tehát azt jelenti, hogy elfogadjuk, ami van
és aztán továbblépünk.”

(Kurt Tepperwein)
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Többek között a „Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer” halgazdálkodási jogának haszonbérbe 
adás útján történő hasznosítására szóló pályázati kiírásáról is döntött a képviselő-testület augusztusban

Szeptember 1-én tartotta meg 
sajtótájékoztatóját Herczeg Zsolt 
polgármester és Szűcs Dániel 
alpolgármester az elmúlt időszak 
legfontosabb döntéseiről.

Herczeg Zsolt: - Az augusztus 
6-án megtartott rendkívüli nyilvá-
nos ülésen az egyik fontos téma az 
Invictus Úszó - és Vízilabda SC Kft. 
kérelme volt, melyhez az 
Önkormányzatnak egy hozzájáru-
lást kellett kiadnia, mindenféle 
kötelezettségvállalás nélkül. Évek 
óta probléma – leginkább ősztől a 
strand nyitásáig -, és állandó konf-
liktusforrás a sportolók és a lakók 
között, hogy a rendelkezésre álló 
vízfelület nem elegendő. Korábban 
már az Invictus-szal karöltve 
Önkormányzatunk megvalósított 
egy fejlesztést a fedett uszodában, 
mely projekt 90 millió forint volt. 
Az ezt követően beadott pályázat 
már a vizesblokkok és öltözők fel-
újításáról szólt volna, de ezt a 
Magyar Vízilabda Szövetség eluta-
sította, mondván, ezek után csak 
olyan pályázatot fogad el, mely a 
vízfelület megnövelésére irányul. 
Ezért a Kft. terv szinten egy olyan 
elképzelést dolgozott ki, mely sze-
rint egy 33x25 méteres medence 
épülne, ehhez egy acélszerkezettel 
megtartott fedés tartozna, ezen 
kívül egy új öltöző, melynek tető-
szerkezetére napelemek kerülné-
nek kihelyezésre. Ehhez volt szük-
séges Önkormányzatunk részéről 
egy támogatói nyilatkozatot kiadni.

Másik fontos napirendi pont volt 
a szórakozóhelyek éjszakai nyitva 
tartása, mellyel kapcsolatosan 
augusztus 6-án olyan döntés szüle-
tett, hogy azok hajnali 3 órakor zár-
janak be. Viszont ez 27-én újratár-
gyalásra került, ezt megelőzően az 
Ügyrendi Bizottság foglalkozott a 
témával, ahová meghívásra kerül-
tek az érintettek, akik elmondhat-
ták észrevételeiket. Összességében 
a képviselő-testület a 4 órát fogadta 
el és arról is beszéltünk, hogy meg-
nézzük az elkövetkezendő hóna-
pokat, mi lesz a hajnali 4 órás zárás 
eredménye.

- Augusztus 13-án került sor a 
rendkívüli zárt ülésre, melynek 
témája az „Észak-déli kerékpárút 
megépítése Mezőtúron” elnevezé-
sű TOP-os projekt volt.

H. Zs.: - Az ezzel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárást sajnos ered-
ménytelennek kellett nyilváníta-

nunk, ugyanis az eljárás során, aki 
a legkedvezőbb ajánlatokat adta, 
elkövetett egy hibát. Hangsúlyozni 
kell, hogy egy ilyen közbeszerzési 
eljárásba Önkormányzatunk nem 
tud beleavatkozni, de még jogor-
voslattal sem élhet, a kommuniká-
ció a közbeszerzési szakértő és az 
ajánlattevő között zajlik. Történt 
egy hibás hiánypótlás, melyre a 
szakértő ismét egy hiánypótlást írt 
elő ugyanabban a témában és ez a 
Közbeszerzési Főhatóság szerint 
szabálytalannak minősül. A leg-
kedvezőbb ajánlatot követő ajánla-
tot azért nem tudtuk elfogadni, 
mert ahhoz Önkormányzatunknak 
a pályázati forrás mellé több tíz 
millió forint saját forrást kellett 
volna biztosítania. Ennek pedig az 
a következménye, hogy egy új eljá-
rást kell indítani, így a kerékpárút 
megépítése késő ősznél hamarabb 
nem indulhat meg, de az is lehet – 
ez időjárástól függ -, hogy 2021 
tavaszán kezdődhet el.

- Augusztus 27-én tartotta meg a 
képviselő-testület a rendes nyilvá-
nos és zárt ülését. Mit tudhatunk a 
Pétery Károly u. 4-6. szám alatti 
ingatlanról?

H. Zs. : -  Ezen ingatlanra bejegy-
zett visszavásárlási jog törléséről 
döntöttünk. Önkormányzatunk 
korábban az épületet értékesítette, 
és a Hód 2000 Kft. vásárolta meg, 
lakópark építése céljából. Mivel a 
szerződésben megfogalmazott fel-
tételeket a beruházó teljesítette, így 
az abban bejegyzett visszavásárlási 
jog törlését kérte, ezt a képviselő-
testület támogatta.

- Következő napirendi pont az 
Önkormányzat 2020. évi költségve-
tésének módosítása volt.

H. Zs.: - Az idei év egy különle-
ges év, hiszen a COVID miatt arra 
számítunk, hogy az Önkormányzat 

adóbevételei, azon belül is a helyi 
iparűzési adóbevételek el fognak 
maradni a tervezettől. Elsőrendű 
feladatunk, hogy az önkormányza-
ti szféra működését biztosítsuk, így 
a költségvetést már úgy terjesztet-
tük be, hogy különböző megtakarí-
tásokat eszközöltünk. Bízom 
abban, hogy a bevételcsökkené-
sünk nem lesz nagyobb, mint 
amennyi a rendeletben szerepel.

- Mit lehet elmondani a települé-
si támogatásokról?

H. Zs.: - Az állami normatívák 
között 21 millió forinttal keveseb-
bet kapott Önkormányzatunk segé-
lyezésre, mint az előző évben. 
Szeptember közepén fogjuk látni, 
hogy az adóelőleg befizetések 
hogyan alakulnak, de célunk az, 
hogy ha tudunk - a kapott normatí-
ván felül - a saját bevételeinkből 
átcsoportosítani segélyezésre, 
akkor azt meg fogjuk tenni.

- A következő napirendi pont a 
„Zöld kapcsolat kialakítása 
Mezőtúron” elnevezésű TOP-os 
pályázattal kapcsolatos.

H. Zs.: - A Petőfi Sándor utcában 
25 parkoló épül, melyhez a közbe-
szerzési eljárás lezajlott, viszont a 
kiválasztott kivitelező nem végezte 
el a munkát. Természetesen a jogi 
eljárás vele szemben folyamatban 
van. Egy új eljárást indítottunk, 
melynek következtében meg van a 

nyertes ajánlattevő. Bízunk benne, 
hogy egy-két hónapon belül a kivi-
telezés befejeződik.

- Alpolgármester úr mit tud 
elmondani az augusztus 6-i nyilvá-
nos ülés „Belvíz elleni védekezés 
költségeinek finanszírozásáról” 
szóló napirendi pontjáról?

Szűcs Dániel: - Mindenki számá-
ra ismeretes, hogy 2020. július ele-
jén nagy mennyiségű, magas inten-
zitású - átlagosan 60 és 100 mm 
közötti - eső hullott városunkra és 
mindez főként Mezőtúr felső részét 
érintette: a Puskin út, Dob út, 
Csalogány és Árok utca környékén 
nagy károkat okozott. A Vis maior 
pályázat arra nyújt lehetőséget, 
hogy ezen keresztül 
Önkormányzatunk támogatásért 
forduljon a Magyar Államhoz. 
Tehát várjuk a választ arra vonat-
kozóan, hogy az Állam a belvízvé-
delem következtében felmerülő 
költségek tekintetében hogyan 
tudja segíteni városunkat.

- A 27-i ülés fontos témája volt a 
H a r c s á s -T ú r t ő - H a l á s z t e l e k 
Holtágrendszer halgazdálkodási 
jogáról szóló előterjesztés.

Sz. D.: - Ezzel a témával kapcso-
latosan már tárgyalt a képviselő-
testület, tisztázni kellett a célokat, 
hogy miként is hasznosítsuk a 
holtágrendszert. Mezőtúr Város 
Önkormányzatának vagyonrende-
lete és az erre vonatkozó jogsza-
bályok alapján kötelesek vagyunk 
pályázatot kiírni, tehát nem dönt-
hetett úgy a képviselő-testület, 
hogy automatikusan a Mezőtúri 
Horgász Egyesülettel kívánja hasz-
nosítani a későbbiekben is az emlí-
tett területet. Olyan szakmai pon-
tok kerültek a pályázati kiírásba, 
melyek teljesítésével a 
holtágrendszert hasznosító hozzá-
járul ahhoz, hogy a mezőtúri hor-
gász-turizmust előrevigyük, emel-
lett pedig más turisztikai értékeket 
is fejleszteni tudjunk. Ezekben 
sikerült megállapodnunk, így a 
pályázati kiírást a képviselő-testü-
let egyhangúlag elfogadta. 
Hangsúlyozzuk, hogy a pályázta-
tás folyamán mezőtúri pályázók 
előnyt élveznek, a pályázat benyúj-
tási határideje október 02.

- Hogyan döntött a képviselő-tes-
tület az Önkormányzati Kft. - k 
Felügyelő Bizottságait illetően?

Sz. D.: - A Tegyünk Együtt
(folyt. a 3. oldalon)
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Közösségünkért Egyesület indít-
ványozta azt, hogy az eddig három 
tag helyett négy tagból álljanak a 
Bizottságok, a FIDESZ-KDNP is és 
a TEKE is 2-2 főt delegáljon. 
Megállapodásra jutottunk, így 
augusztus 27-én a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft.-nél, a 
Mezőtúri Ipari Park Kft.-nél, és a 
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.-
nél is két-két főt delegál a FIDESZ-
KDNP és TEKE is, ezt követően a 
felügyelő bizottságok már így fog-
nak dolgozni.

- Az augusztus 27-i ülésen ismét 
napirendre került a belvízvédelem.

Sz. D.: - Így van, ugyanis július 
végén ismét egy nagy esőzés 
következtében újból belvízvédelmi 
készültséget kellett elrendelnünk, 
szerencsére ez esetben kisebb 
területről beszélünk. Itt szeretném 
megköszönni a Mezőtúri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek 
és az Intézményellátó Kft.-nek, 
valamint a hivatalban dolgozó 
azon személyek segítségét, akik 
kint voltak és dolgoztak a helyszí-
neken azon a hétvégén. Mivel itt 
újabb költségek merültek fel, így 
ismét egy vis maior pályázat 

benyújtásáról döntöttünk, bízva 
abban, hogy az állam ezen károk 
valamely mértékét meg tudja térí-
teni.

Azt még el kell mondani, hogy a 
témával kapcsolatban 
Önkormányzatunk egyeztetést 
folytatott az érintettekkel, azaz a 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
dolgozóival, a vízügyi igazgatósá-
gok szakembereivel, igazgatóival, 
az Intézményellátó Kft.-vel és min-
den olyan szerv szakembereivel, 
akik részt vesznek a belvíz elleni 
védekezésben. Arról tárgyaltunk, 
milyen problémákat hoztak elő az 
elmúlt időszak nagy esőzései, 
meghatároztunk olyan pontokat, 
feladatokat melyekben szükséges 
változtatni, pl. a KÖTIVIZIG 
Mezőtúri Szakaszmérnöksége a 
XIII-as csatorna átemelésénél hasz-
nált szivattyú működését automa-
tikusra fogja átalakítani. Az 
Önkormányzat részéről az akasz-
tóér kitakarítása, valamint a 
Puskin út – Dob út alatt egy besza-
kadt áteresz helyreállítása is meg-
történt más egyéb hibaelhárítások 
mellett. 

Miskolczi Adrienn

Tovább szépül a város

Sok pozitív visszajelzést kap-
tunk a nyár folyamán, hogy sokak 
számára jó érzés végigsétálni, 
végighaladni a virágokkal teli 
Dózsa György úton. A múlt hét 
folyamán újabb szépítő munkála-
tok zajlottak a Virágos Mezőtúr 
program keretében. A Gál Ferenc 
Egyetem támogatásának köszön-
hetően virágládákat és növényeket 
vásároltunk helyi vállalkozásoktól, 
amelyek a Kossuth Lajos téren és a 
Szabadság téren kerültek kihelye-
zésre.

Ezúton is köszönjük az Egyetem 
támogatását és a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Kft. dolgozóinak munkáját, akik 
évek óta sokat tesznek azért, hogy 
köztereink szépek, rendezettek 
legyenek. Köszönöm Vasas István 
ügyvezető úr koordináló munkáját 

is.
Hamarosan újabb projekttel 

folytatjuk a Virágos Mezőtúr prog-
ramot, amelyben több városrész is 
érintett lehet.

Szűcs Dániel
alpolgármester

Tájékoztató

Tisztelt Mezőtúriak! 

Szeretném Önöket tájékoztatni a koronavírussal kapcsolatos legújabb 
helyi információkról. A 2020. szeptember 08-i rendelkezésemre álló

adatok alapján 3 fő aktív fertőzött van városunkban, akik hatósági házi 
karanténban tartózkodnak.

Továbbá a kontaktkutatás eredményeképpen 5 személy került hatósági 
házi karanténba.

Felhívom a figyelmüket, hogy a vírus intenzív terjedésére való tekintettel 
fokozottan tartsák be a védőmaszk használatára, a kézfertőtlenítés
alkalmazására és a védőtávolság betartására vonatkozó előírásokat,

illetve ajánlásokat. Az említett óvintézkedések betartásával mindenki 
sokat tehet a járvány megfékezése érdekében.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Herczeg Zsolt
polgármester

„Alszik a tornyokban a vészharang…”
Szeptember 01. A II. világháború mezőtúri áldozatainak és a 

Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja

Szeptember 1-én került megren-
dezésre a II. világháború mezőtúri 
áldozatainak és a Szovjetunióba 
elhurcoltak emléknapja a város 
főterén állított emlékműnél.

Bordács László, a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-

zetőjének emlékező gondolatai 
után a Siketek és Nagyothallók 
Klubjának műsora követett: dr. 
Keresztes Károly Köszönet a 
hősöknek című versét Rácz 
Gáborné mondta el, Rojkó Istvánné 
előadásában Petőfi Sándor A 
Magyar Nemzet című versét hall-
hattuk, Reményik Sándor Hogy is 
volt? című versét pedig Tóth 
Istvánné szavalta el. A történelmi 
egyházak megjelent képviselőinek 
közös imája után az emlékezés 
koszorúinak, virágainak elhelyezé-
sére került sor a II. világháborús 
emlékműnél, és az 1945-ben, 
mezőtúrról elhurcolt lakosok 
emlékére állított emléktáblánál.

Miskolczi Adrienn

Tájékoztatás

 A Mezőtúri Városháza építési, felújítási munkálatai a főbejárat felől 
befejeződtek. A főbejáratot az ügyfelek és dolgozók részére

2020. szeptember 09-én megnyitjuk.
 

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.)
egyfordulós nyilvános pályázatot ír ki 2021. január 1-jétől kezdődően a 

Mezőtúr külterületén elhelyezkedő, mindösszesen 135 ha 6806 m2 
kiterjedésű „Harcsás-Túrtő-Halásztelek holtágrendszer” Mezőtúr 

Város Önkormányzatát megillető halgazdálkodási jogának haszonbérbe
adás útján történő hasznosítására 2030. december 31-ig.

A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. október 02. 12:00 –ig

A pályázati ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, 

Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az ajánlatokat a pályázat benyújtási határidejét követő 30 

napon belül bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell 
benyújtani.

Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes 
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.

Herczeg Zsolt
polgármester

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 27-ei rendes
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

- A települési támogatásról

- Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 19/2020.(VIII.06.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányza-ti és Jogi Osztályán.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. augusztus 27-én Mezőtúr Város 
Képviselő-testülete megalkotta a 21/2020 (VIII.27.) számú rendeletét a 
települési támogatásokról.  A támogatásokkal kapcsolatos legfontosabb 
tudnivaló, hogy a jogosultsági feltételek változtak, az egy főre jutó jöve-
delemhatár majdnem minden települési támogatás esetében módosításra 
került, valamint új formanyomtatványok kerültek bevezetésre. Bővebb 
felvilágosítást a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal magasföldszint 
2/a. számú irodájában kérhetnek ügyfélfogadási időben, valamint a 
06-56/551-930-as telefonszámon Keve Ibolya Ágnes és Putnoki Ágnes 
szociális ügyintézőktől, továbbá a hatosag@mezotur.hu e-mail címen. 

A rendelet teljes szövege, illetve a változásokról szóló részletes tájékoz-
tató a www.mezotur.hu oldalon megtalálható.

A hivatal ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00 – 12:00

Herczeg Zsolt
polgármester

Ismét lehet jelentkezni a
„Magyarország 365” fotópályázatra

Mivel tudomásom szerint nagyon sok tehetséges fotós él városunkban, 
ezért tájékoztatom Önöket, hogy Magyarország Kormánya újra
meghirdette a Magyarország 365 fotópályázatot, melyre három

kategóriában várják akár professzionális, akár amatőr fotográfusok
felvételeit.

Pályázni 2020. január 1-jétől készült fotókkal lehet
a fotopalyazat.magyarorszag.hu oldalon

Amatőr és hivatásos fotósok is nevezhetnek. Korábbi pályázatokon 
díjat nyert képek nem vehetnek részt a pályázaton, és egy pályázó

legfeljebb 25 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül.

A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.

A beadási határidő: 2020. október 18.

Herczeg Zsolt 
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Osztálytalálkozó 65 év után

Nem gyakori, hogy általános 
iskolában volt osztálytársak rend-
szeresen alkalmat keresnek arra, 
hogy találkozzanak. Ilyenek az 
egykori Központi Általános 
Iskolában 1955-ben végzett két 
osztály volt tanulói. Most 65 éve 
fejeztük be az általános iskolát.

Első találkozóját 25 év elteltével 
tartotta az 1955-ben végzett két 
osztály. Akkor még megtöltöttek 
egy osztálytermet a résztvevők. 
Nagy volt az öröm, és a tanterem-
ben kialakult hangos zsivaj idézte 
a gyermekkori vidám együttléte-
ket.

Augusztus 23-án már csak kilen-
cen tudtunk eljönni a találkozóra. 
Az együttlét öröme azonban most 
is átjárta a kis csapatot. A korábbi 
találkozókra eljöttek a volt tanító 
nénik és tanító bácsik is, ma már 
nem volt kit meghívni.

Mint mindig, most is Dr. Szabó 

Imréné Csébi Mária köszöntötte az 
osztálytársakat, és a közös beszél-
getés felvezetéseként kegyelettel 
emlékeztetett az egykori nevelő-
inkre. Az iskola-államosítás az első 
és a második osztály közötti nyári 
szünetben érte az évfolyamot. A 
változás az iskolák átszervezését 
hozta, és így a második osztálytól 
lettünk mindannyian az akkori 
Központi Általános Iskola (Állami 
Általános Iskola, Kossuth tér 6.) 

tanulói.
A korábbi találkozóknál meg-

szokott csoportkép most is készült. 
Az iskola aulájában, a lépcsőkön 
álltunk a fényképezőgép elé.

A közös ebéd alatt és után még 
hosszan beszélgetett a kis csapat, 
felidézve az emlékeket, meghall-
gatva a beszámolókat a „hiányzók-
ról”, közös ismerősökről. Nagy 
örömünkre az étteremben rövid 
időre csatlakozott hozzánk Búsi 
Lajos osztálytársunk is – kerami-
kus, a népművészet mestere, akit 
betegsége miatt veje hozott el a 
találkozóra.

Köszönetet mondunk Török 
Imrének, aki kigondolója és szer-
vezője volt e nem mindennapi 
összejövetelnek. A találkozón 
együtt voltunk: Antalicz Imre, 
Berczeli Gyula, Berecz Ilona, 
Bordács Miklós, Búsi Lajos, Dr. 
Szabó Imréné Csébi Mária, Kéki 

Ervin, Szűcs Péter és Török Imre.

Bordács Miklós

(Az alsó képen balról jobbra: 
Nagy Elemér, Vass Erzsébet, 
Várkonyi Éva, Nagy Rozika, Szabó 
Imre, Szűcs Péter, Török Imre – Az 
előadás címe: Az igazmondó 
juhász)

G. Kissné Fehér Ilona: Osztálytalálkozóra

A Kossuth tér sarkán, büszkén áll az öreg iskola.
Ki tudja, mennyi gyermeknek volt már Ő otthona?

Most öregdiákok jönnek találkozóra,
Itt az idő, kezdődik az osztályfőnöki óra!

Csoszogva, sántikálva foglaljuk el helyünket,
De, az ifjúság lángja megcsillan szemünkben!

Hatvanöt éve hagytuk el az öreg iskolát,
Mely minket mindig szeretettel hazavár. 

Az emlékektől átitatva, titkon arra gondolunk, 
Hogy ebben az életben, vajon még találkozunk?

Tisztelt Érdeklődők!

Magyarország Kormánya 285/2020. (VI.17.) 2. § rendelete értelmében:
„A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos

rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 
(III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiak-
ban: rendezvény) - függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, 

valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől - abban az esetben tartható 
meg, ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma - beleértve az 
ott foglalkoztatott személyeket - egy időben nem haladja meg az 500 

főt.”
A koronavírus-fertőzéssel megbetegedettek száma napról napra emelke-
dik. Magyarország Kormányának rendeletét, valamint a szaporodó eset-

számokat figyelembe véve tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. szervezésében 2020. szeptember 

26-ára tervezett Ősz-Ülő elnevezésű rendezvény elmarad.

Bordács László s.k.
ügyvezető
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Mezőtúr Város Képviselő-
testülete által alkotott, a helyi 
kitüntetések, díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 15/2018. 
(IX. 27.) önkormányzati rendelet 
alapján:

A „Mezőtúr Város Díszpolgára” 
kitüntetésre és a „Mezőtúr 
Városért” díj adományozására az 
állami és társadalmi szervek, gaz-
dasági társaságok, választópolgá-
rok: a „Mezőtúr Város 
Szolgálatáért” díj adományozására 
bármely választópolgár, vagy jogi 
személy; továbbá „Az Év Mezőtúri 
vállalkozója” díjra természetes 
személy, jogi személy, vagy jogi 
személyiség nélküli szervezet 
2020.szeptember 14-ig javaslatot 
tehet, melyet Mezőtúr Város 
Polgármesteréhez kell írás-
ban(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos 
tér 1.) benyújtani.

„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr 
kultúrájáért”, „Az év mezőtúri 
sportolója”, és a „Mezőtúr város jó 

tanulója, jó sportolója” kitünteté-
sek adományozására szintén 2020. 
szeptember 14-ig bármely mezőtú-
ri választópolgár, vagy jogi sze-
mély javaslatot tehet, melyet 
Mezőtúr Város Képviselő-
testületének Művelődési, Oktatási 
és Sport Bizottságához kell írásban 
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 
1.) eljuttatni.

A kitüntetések átadására 2020. 
október 23-án ünnepélyes keretek 
között kerül sor. 

A kitüntetések adományozásá-
val kapcsolatos tudnivalókat a 
hivatkozott önkormányzati rende-
let tartalmazza, mely a Közös 
Önkormányzati Hivatalban Tóth 
Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-
913, e-mail: toth.adam@mezotur.
hu), a www.mezotur.hu internetes 
felületen, illetve a könyvtárban 
megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester

Felhívás

Mezőtúr ökotudatossága

Lakóhelyemre jellemző az 
ökotudatosság, a klímavédelem. A 
város vezetősége szívügyének 
tekinttette a témát a múltban, a 
jelenben és számos stratégiával for-
dul a jövő felé. Ha a múltba vissza-
tekintünk, elmondhatjuk, hogy a 
60-as években is nagy lépéseket tet-
tek városunk nagyjai a szennyvíz-
tisztítás, csatornázás érdekében. 
Pályázat útján pedig lehetőség nyílt 
2012-13-ban a szennyvíztisztító 
telep megújítására. A hulladék 
elszállítás a 90-es évekig önkéntes 
alapon működött, hiszen a háztar-
tások szinte mindent újra tudtak 
hasznosítani, kevés volt a kommu-
nális hulladék. Majd a 90-es évek 
végétől szigorítások és környezet-
védelmi előírások végett kötelező-
vé vált a városban a hulladék 
elszállítás, mely először vállalkozó-
hoz, majd az önkormányzat hatás-
körébe tartozott. A megnövekedett 
hulladék mennyiség elkerülése 
végett a város vezetősége szelektív 
szigeteket hozott létre és pályázati 
pénzből a családi házak is kaptak 
szelektív hulladékgyűjtőt. 
Mindezek mellett kiemelt figyel-
met fordítanak a régi hulladéktele-
pek folyamatos ellenőrzésére, a 
területek rekultiválására. 

Városunkban számtalan beruhá-

zás történt annak érdekében, hogy 
a klímapolitikai elvárásoknak meg-
feleljünk, talán ebben a város mesz-
szemenően felülmúlja a megyei 
településeket. Számtalan közintéz-
mény – bölcsőde, óvodák, iskolák, 
orvosi rendelők, mentőállomás, 
sportlétesítmények, idősek ottho-
na- energetikai korszerűsítésére 
került sor önkormányzati beruhá-
zások révén, pályázati támogatás-
sal, legyen az nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés, napelemek felszerelé-
se. A felújítások fontos szerepet ját-
szanak az energiatakarékosság 
megalapozásában így a klímavéde-
lemben is. Pályázati forrásnak 
köszönhetően elektromos töltőál-
lomást hoztak létre a városban. 
„Zöld kapcsolat” projekt révén is 

támogatást nyert a város, melyet 
350 fa elültetésére, parkosításra, 
intézményi és lakóövezeti területek 
fejlesztésére fordítottak. Ez hozzá-
járult a települési környezetvéde-
lem fejlesztéséhez, a biodiverzitás 
védelméhez. Cél volt mindezek 
mellett az egészséges környezet-
hez való hozzáférés esélyeinek 
javítása, a lakosság környezettuda-
tosságának fejlesztése.

 A város tervei az elkövetkező 
évekre nagyon sokoldalúak, átöle-
lik a klímavédelem minden egyes 
területét. Fejlesztik, bővítik a 
kerékpárutakat, tervezik elektro-
mos kis busz beszerzését, újabb 
napelem park létrehozását. Nagy 
erőfeszítéseket tesznek az illegális 
szemétlerakás megelőzése végett. 

Folyamatosan ellenőrzik a régi hul-
ladéktelepeket. Szeretnék kihasz-
nálni a város termálvizét, mint 
megújuló geotermikus energiát a 
közintézmények fűtésére. Egy 
másik nagy cél, a Hortobágy-
Berettyó vízminőségének javítása, 
a vastag iszapréteg eltávolítása – 
így a metán gáz keletkezésének fel-
számolása – ezáltal a káros üveg-
házhatású gáz megszüntetése, 
turisztikailag és esztétikailag is 
értékes környezet létrehozása. 

Városunkban a civil szervezetek 
és a közintézmények is jelentősen 
kiveszik a részüket a környezetvé-
delem területén, hiszen öko óvo-
dák, öko iskolák működnek, 
melyek nem csak a gyermekek sze-
mélyiségét fejlesztik, hanem töre-
kednek a szülők, a családok bevo-
nására is. Számtalan példáját lát-
hattuk az elmúlt években, akár 
egy-egy szemétszedési akció vagy 
terület szépítés révén. Az iskolák 
túrákat, táborokat, közös progra-
mokat szerveznek a civil szerveze-
tekkel. Az összefogás példaértékű. 
Bízom benne, hogy ezek az értékek 
maradandók lesznek a jövő nemze-
déke számára is. 

Hegyi Ildikó
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Búcsú a Perestől

Víz fölé hajló szomorú füzek,
sárban pislákoló távoli tüzek.

Fényes városról álmodó lányok,
Fák alatt megbúvó öreg halászok.

Itt nem sóhajt a rét tavaszodván,
belvíz, sártenger fojtogat a rónán.
Árvíz fenyeget házakat, kerteket,

majd aszály égeti a kopár földeket.
…

A vén Peres partján, távol a világtól
hangosabb a szó, sörtől, pálinkától.

Vidám rapsicok titokban kínálják
hosszú éjszakák elejtett zsákmányát.

Idegen emberek térnek be az útról,
hangosan beszélnek harcsáról, meg pontyról.

Pálinkát rendelnek, sört is még vagy tizet,
nagy halat egy se fog, de mindegyik fizet.

…
Távolabb, messze, a jegenyéken túl

a Hármas-Körös rohan, Ő ottan az úr.
Tiszteli a nép, olykor fél is tőle

hisz éltet és halált osztogat e földre.

Víz fölé hajló szomorú füzek,
sárban pislákoló távoli tüzek.

Félig vízbe süllyedt, korhadó ladikok,
hát Isten véletek peresi rapsicok!

(Z.)

Ketten a Peresen

Ketten a Peresen hajnali csendben
ébredő rigó riadtan reppen.
Kilépsz a tóból, hűvös a szél

testeden csillog
egy fűzfalevél.

Ketten a Peresen a naplementében
őzikék futnak messze a réten.

Szárnyaló fecskék hangja zenél,
fürdik a napfény

a víz tetején.

Ketten a Peresen éjféli csendben
felriadt fácán rikoltva rebben.
Vén fűzfa ölelve fölénk hajol,

arcodon fénylik,
táncol a Hold.

Ketten a Peresen hajnali csendben
ébredő rigó riadtan reppen.
Kilépsz a tóból, hűvös a szél

testeden csillog
egy fűzfalevél.

(Z.)

Szent Mihály, Őszelő és Földanya hava – 
Szeptember

Lassan halványul a nap fénye, 
sárgulnak a falevelek, füstösebbé, 
és csípősebbé válik a levegő, a 
nyári lenge ruhákat pedig felváltja 
a vastagabb gúnya. Amilyen szo-
morkásnak tűnik ez az időszak, 
annál gazdagabb is: gyümölcsben, 
zöldségben, színekben és illatok-
ban! Albert Camus híres idézeté-
vel erősítem meg az előbb leírta-
kat: „Az ősz (…) egy második 
tavasz, amikor minden levél virág-
gá változik!”

Jankovics Marcell Jelkép-
kalendáriumában a következő 
olvasható szeptember haváról: 
„Szeptembert repülő, nevető ifjú 
személyesítette meg, bíborruhá-
ban, fején köleskoszorúval. 
Jobbjában Mérleggel, a hónap jelé-
vel, baljában szőlővel és más gyü-
mölccsel teli bőségszaru. Az ifjút 
szőlő koszorúzta Ceres is helyette-
sítheti. A bíborruha – Cesare Ripa 
magyarázata szerint – a „királyi” 
hónapnak járó viselet. E címet 
pedig azért kapta, mert bőkezűbb, 
mint társai (az ötletet a pirosodó 
lombok adhatták, a vörös szín 
majd mindenütt hagyományosan 

az ősz színe). Elsősorban szüret 
ideje lévén, a szeptembert szürete-
lő alakok is jelképezhetik: szőlőt 
szedő, szőlőkoszorús, teli putto-
nyos, mezétláb szőlőt taposó 
parasztok.

A hónap régi magyar nevei: 
Mérleg hava, Szent Mihály hava. 
Az előbbi a Mérleg jegy szeptem-
ber utolsó dekádjában kezdődő 
uralmára utal (időszámításunk 
kezdetéig az őszpont a Mérleg csil-
lagképbe esett), Szent Mihály ark-
angyal viszont a szeptember utol-
só, és a Mérleg első dekádjának 
legrangosabb szentje.

E hónap 13-ik napja különösen 
szerencsétlen hírű volt a régi 
Rómában, ami ellen csak úgy lehe-
tett védekezni, hogy az ember szö-
get vert a falba. Nálunk, 
Magyarországon főként szeptem-
ber utolsó napjának van rossz híre 
a nép között: ezen a napon nem 
ajánlatos vetni, mert akkor a vetés 
zöld marad és nem érik be.

Köszöntsük az őszt Jékely 
Zoltán stílszerű Ősz-köszöntő 
című verséből kiragadott részlet-
tel:

„Habár orcánk pirítja még a
Nap,

gyerünk, az őszt hintsük már
szerteszét,

az őszt, melyet mint anya
gyermekét,

majd egy évig hordtunk szívünk
alatt.”

Miskolczi Adrienn

www.mkskft.hu
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Játékos „tenisz délután” a MAFC Tenisz 
Szakosztályán

A MAFC Tenisz Szakosztálya a szünidő végén egy játékos 
„tenisz délutánt” tartott, ahol a szülők is betekintést nyerhettek a 
szakosztály munkájába. Természetesen a felnőttek gofrival, pala-
csintával, üdítővel köszönték meg a gyerekek lelkesedését.

Mezőtúri Horgász Egyesület
Fadgyas Antal Emlékverseny

2020.08.29.-30.
Túrtő, Akácos

Egy igazán színvonalas 24 órát 
töltöttek a csapatok a Túrtői 
Holtág, Akácos szakaszán.

1.hely: Szűcs Tamás,
Szűcs Zoltán - 68,23kg.
2.hely: Kézsmárki Attila,
Ádám Tibor - 59,05kg.
3.hely: Murányi Bálint,
Pinki  - 52,34kg.
4.hely: Bartos Péter,
Takács Dóri  - 40,35kg.
5.hely: Vásárhelyi Lajos,
Ifj. Vásárhelyi Lajos - 39,35kg.
6.hely: Láposi Zoltán,
Gulliver  -32,8kg.
7.hely: Blaha József,
Csita - 32,17kg.
8.hely: Veres Imre,
Balaskó László - 31,82kg.
9.hely: Szatmári Gábor,
Ifj. Szatmári Gábor - 22,37kg.
10.hely: Kiss Erik,
Mézes Emil - 21,99kg.
11.hely: Tóth Sándor,
Kovács Gábor - 18,35kg.
12.hely: Gulyás Sándor,
Gulyás Bence - 18,22kg.
13.hely: Katona László,
Juszku István - 16,20kg.
14.hely: Kiss János,
Fadgyas Richard - 15,77kg.
15.hely: Hegyi Attila,
Papp László - 15,48kg.

16.hely: Jóni Barna,
Jóni Zoltán - 15,46kg.
17.hely: Cseh Tamás,
Gomány István - 11,01kg.
18.hely: Nádházi Gábor,
Ifj. Nádházi Gábor - 7,48kg.
19.hely: Csuka Zoltán,
Dóczi Tamás - 4,54kg.
20.hely: Ványai Zoltán,
Oláh Viki  -4,11kg.
21.hely: Farkas Sándor,
Szabó József - 2,38kg.
22.hely: Fadgyas Család-1,74kg
Össz létszám: 44fő.
Össz fogás: 531,21kg.
Legnagyobb hal: 7,27kg, Ponty,
Pinki 

Köszönjük a segítséget és a 
támogatást: Mezőtúri Horgász 
Egyesület, Pinki Horgász és 
Kisállateledel Bolt, Ványai Zoltán, 
Bartos Péter, Takács Dóra, Láposi 
Zoltán, Murányi Bálint, Nádházi 
Gábor, Ifj. Nádházi Gábor, Kocsi 
Sándor!

Köszönjük a versenyen részt 
vevő csapatok hozzájárulását!

Köszönjük a finom vacsorát 
Fadgyas Istvánnak a sok segítséget 
és a részvételt a család minden tag-
jának!
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Mezőtúri fiatalok
Nagy Dani

Nagy Dániel egy nem minden-
napi sportban, a Street 
Workoutban jeleskedik. 
Szabadidejében szeret bicikliz-
ni, titkos képessége a főzőtudá-
sa. Számos hazai, illetve külföldi 
megmérettetésen bebizonyította, 
hogy igenis nagy büszkesége 
városunknak. A nagy izmok 
azonban nem szabad, hogy bár-
kit is megtévesszenek ugyanis 
Dani, ha ideje engedi az olvasás-
ban is örömét leli.

- Milyen út vezetett ehhez a 
sportághoz?

Nagy Dani: - Kiskoromat végig 
kísérte a sport. Judo, Kung fu. 
Később Középiskolában szertor-
náztam, ezzel párhuzamosan 
pedig street workoutoztam. 5 és fél 
éve kezdtem Street Workoutozni, 
valamint 3 éve versenyszerűen 
űzöm ezt a sportágat. Ez a sport 
egy saját testsúlyos gyakorlatokból 
álló mozgásformán alapul. 
Erőelemek és dinamikus gyakorla-
tok képezik a gerincét. Ebből forr-
ta ki magát egy új sportág, a 
Streetlifting, amely 3 saját testsú-
lyos alapgyakorlaton alapul plusz 
súllyal. Húzódzkodás, tolódzkodás 
és a guggolás. A legnagyobb plusz 
súlyt kell megmozgatni ezekben a 
fogásokban, maximum egyszeri 
ismétléssel. A versenyeken mind 
három fogásban 3 kísérletet lehet 
bemutatni a bírák előtt. Ez a sport 
áll hozzám a legközelebb, jelenleg 
is ebben tevékenykedem.

- Mit tartasz az eddigi legna-
gyobb sikereidnek, mire vagy a 

legbüszkébb?
N. D.: - Korábban számos csalá-

di problémám volt, a káros szenve-
délyek helyett inkább a sportot 
választottam. Iskola mellett folya-
matosan dolgoztam, annak érde-
kében, hogy előteremtsem a ver-
senyzéshez szükséges anyagi java-
kat. Precíz és szigorú étrendem 
van, ami elengedhetetlen egy ver-
senysportoló számára. Büszke 
vagyok magamra, hogy elértem a 
céljaimat, még ha sokszor nehéz is 
volt az út, és lehetetlennek tűnt, de 
kitartottam és a kitartás meghozta 
gyümölcsét. Hadd tegyek említést 
a legjobb érdemeimről. 2019-ben 
az Országos bajnokságon 1. helye-
zést értem el, valamint ugyan 
ebben az évben Oroszországban a 
Street Workout Power and Strenght 
World Championship világbajnok-
ságon a 7. helyezést sikerült meg-
szereznem. Mindenképp köszöne-
tet kell mondanom mindazoknak, 
akik segítettek az eddigi utam 
során. Legyen az egy barát, egy 
tanár vagy éppen egy edzőtárs.

- Mi az életfilozófiád?
N. D.: - A kemény munka min-

dig kifizetődik!
- Mik a céljaid és a terveid a 

jövőben?
N. D.: - Célom az, hogy példát 

mutassak a fiataloknak egy sporto-
sabb és egészségesebb élet felé. 
Jelenleg a decemberi országos baj-
nokságra készülök, amelyet 
Szombathelyen szerveznek. 
Folytatni szeretném a versenyzést, 
nagy céljaim vannak a nemzetközi 
versenyekkel kapcsolatban.

- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
N. D.: - Mezőtúr a szülőváro-

som. Kiskoromban itt kezdtem el a 
sportolást, a Túr-Gym edzőterem a 
második otthonom. Meglátásaim 
szerint egyre több sportolási lehe-
tőséget biztosít a város a fiatalok 
számára. Terveim közé tartozik az 
is, hogy a helyi fiatalokat buzdít-
sam erre a sportágra, akikből sze-
retnék versenyzőket kinevelni, 
ezért tanulok edzőnek.

Szabó Dorina

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Lepkék

Mikor kisgyermekként
Hevertünk a fűben,

Nem gondoltunk semmit,
Mi csak gyönyörködtünk

A sok szép lepkében.

Mint Angyalok lebegtek
Az égen, és pihentek
Virágon a szélben,

Nem féltek tőlünk soha,
Repülésük szép volt,

Maga a csoda.

Ma is látni még
Néha, néha lepkét,
Mint a menekülők,

Repülnek szerteszét.

Lehet, hogy már félnek,
Nem hisznek embernek,
De még mindig szépek,

Talán „túl” is élnek,

Repülő Angyalok,
TI gyönyörű lepkék,

Égi tünemények,
Csak veletek együtt

Szép a földi élet.

(Dr. Keresztes Károly)

Hétpettyes remény

Mint csendes éjszakában
A fénysugár,

Úgy jöttél felém
Azon a délután.

Piros ruhádban,
Virágos réten,

A legszebb színben
Jelentél meg nékem,

Rajta apró pettyek,
Mint Katicán a díszek,

Úgy repültek felém,
Boldog voltam én.

Majd közelebb érve,
Másfelé nézett szemed,
Valahol távolban talán
Téged várt szerelmed,

És mentél tovább,
Vagy inkább repültél,

Katica voltál,
Hétpettyes remény.

(Dr. Keresztes Károly)
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ELHUNYTAK
id. Domokos Mihály élt 77 évet

Kovács Sándor Lászlóné Szűcs Margit Irén

élt 79 évet

Bíró Gábor élt 76 évet

Kálnai Károly élt 73 évet

Gáll Lajosné Oláh Mária élt 79 évet

Tóth Lajos élt 76 évet

Herbály Sándorné Németh Mária élt 91 évet

Teleki Jánosné Rakita Róza Erzsébet élt 89 évet

Kudlacsek István élt 90 évet

Tamáshidy Ernő élt 89 évet

Fehérvári Sándor élt 58 évet

Hegyi Sándorné Füstös Irén élt 70 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Szeptember 11-17-ig: 
Kamilla Patika 
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 06/56-350-993

Szeptember 18-24-ig: 
Városháza gyógyszertár 
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet

Szeptember 12-13-án:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20/941-5217

Szeptember 19-20-án: 
dr. Nagy Levente 
Mezőtúr, Petőfi u. 22. 
Tel: 56/850-006,
06/30/664-8257

Ü G Y E L E T E K

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.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

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

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

Sebestyén Jázmin
(Sári Barbara)

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 képének
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 ujság@mkskft.hu e-mail címre.


