
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCII. évfolyam 07. szám 2020. április 09.

 Búcsú Dr. Nikolaj Karapancsevtől 4. old.

 Összefogás a koronavírus elleni védekezésben 4. old.

 Háziorvosok elérhetősége 3. old.

 Tanácsok a járvány idején - pszichológus szemmel 10. old.

 A katonák feladata veszélyhelyzet idején 8. old.

 Különleges zene, különleges emberekkel 6. old.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Húvét – kicsit másképp

Az idei Húsvét bárhogyan is, de 
eltér az eddigiektől, hiszen – ahogy 
kérnek is minket – a legtöbben ott-
hon töltik ezt az ünnepet is, de 
megtartva a hagyományokat, son-
kát főznek, kalácsot sütnek, és 
tojást festenek. Jól teszik, hisz 
attól, hogy otthon kell maradni, 
attól a Húsvét Húsvét marad. De 
miről is szól ez az ünnep?

Hivatalos források szerint a hús-
vét időpontja mindig a tavaszi nap-
éj egyenlőség utáni első holdtöltét 
követő vasárnap. Húsvét sosem 
lehet március 22. előtt, de nem 
lehet április 25. után sem.  Erről a 
bolygókhoz igazított húsvét számí-
tási módszerről jó régen, 325-ben 
határozott az első niceai zsinat, és 
az ortodox egyházakon kívül min-
den keresztény egyház ehhez az 
eljáráshoz tartja magát. A keresz-
tény egyház egyik legnagyobb 
ünnepe, amikor is Jézus Krisztus 

feltámadását ünnepeljük, emellett 
pedig a tavasz eljövetelét, hiszen 
ekkorra már virágoznak a fák, nyíl-
nak a nárciszok, tulipánok, dong-
nak-zsongnak a méhek, és lelkünk 
is kivirágzik.

Mint ahogy a Mikulás, vagy a 
kis Jézus, így a húsvéti nyúl is a 
gyermekfolklór része, hiszen a 
gyerekek ez utóbbiban szinte 
ugyanúgy hisznek, mint a 
Télapóban, és Magyarországon is 
régi tradíciója van. Visszatérve az 
ünnep vallási oldalára, a húsvét-
hoz kapcsolódik a bárány, mely 
Jézust, mint áldozati bárányt jel-
képezi, és az ünnep zsidó gyökere-
ire utal, amikor a zsidók az ótesta-
mentumban bárányt áldoztak első-
szülött fiaik megmentésére.

A tojás a születés, az 
ÚJJÁszületés, a termékenység jel-
képe. Gondoljunk bele: bár kicsi és 
(folyt. a 2. oldalon)

Tisztelt Mezőtúri Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján, a veszély-
helyzet idején a települési Önkormányzat Képviselő-testületének

feladat -, és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Mindezek alapján sem 
a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének összehívására nincs 

lehetőség, vagyis a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs
döntési jogköre. A veszélyhelyzet kihirdetése óta meghozott döntéseim-
ről a képviselő-testületet tájékoztattam. A jövőben tekintettel a jelenlegi 
helyzet várható elhúzódására a döntési mechanizmus a következő lesz: 

A képviselő-testület tagjai elektronikusan meg fogják kapni az előterjesz-
téseket, az erre elektronikusan megküldött válaszukban megfogalmaz-
hatják véleményüket. A képviselők véleményének, javaslatának beérke-

zését követően hozom meg az adott előterjesztés vonatkozásában a
döntésemet. 

Ezúton is köszönöm az áldozatos munkáját azoknak a polgároknak, 
akik részt vesznek a vírus elleni védekezésben. 

Külön köszönöm a város lakosságának fegyelmezett magatartását, 
ugyanakkor továbbra is kérek mindenkit, hogy kizárólag a legszüksé-

gesebb esetben hagyják el otthonaikat!

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Herczeg Zsolt 
polgármester
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törékeny, az életet hordozza 
magában. Sokféleképp lehet díszí-
teni, ilyenkor a fantáziánkra van 
bízva, hogyan díszítjük a tojásokat, 
de azért mindannyian egyetérthe-
tünk abban, mindenképp kell piros 
tojásnak is lennie, ami egyébként 
nem csak Jézus kiömlő vérét, 
hanem a szerelmet is szimbolizál-
ja.

A húsvét kultúrköréhez tartozik 
a barka is, fontos húsvéti jelkép, a 
pálmaágakat helyettesíti, amelyek-
kel üdvözölte a nép a Jeruzsálembe 
bevonuló Jézust. Ennek emlékére 
szentelik meg a barkát virágvasár-
napján. A néphagyományban a 
megszentelt barka eresz alá helyez-
ve villámcsapástól őrizte a házat.

A húsvéti locsolkodás pedig a 
rituális megtisztulás jelképe. Régen 
a férfiak a kúthoz, vályúhoz cipel-
ték a lányokat, ahol vödörszám 
öntötték rájuk a vizet (manapság 
néhol még most is „játékként” él ez 
a hagyomány), de a mai világban 
inkább kölnivel locsolkodnak a fér-
fiak. 

Feltétlenül szólni kell a húsvéti 
menüről, melyről rögtön a sonka, a 
kalács és a főtt tojás jut az eszünk-
be, de ne felejtsük el, hogy a húsvé-
tot negyven napos böjt előzi meg, 
azaz a nagyböjt, mely a keresztény 
közösségekben a húsvét előtti 
negyven napos előkészületi, bűn-
bánati időszak. Lényege húsvétra, 
Jézus Krisztus feltámadásának 

ünnepére való felkészülés, a hitben 
való elmélyülés, a kiengesztelődés 
és a lemondás révén. A vallásos 
gyakorlat középpontjában ebben 
az időszakban a bűnbánat, a 
megtisztulás, az áldozatvállalás és 
a könyörgés áll, kifejezve az ember 
Isten iránti szeretetét. A nagyböjt 
utolsó napján, Nagypénteken még 
tilos húst enni, így általában halat 
ettek/ esznek a családok, de régen, 
ha nem volt elérhető ez az étel, 
akkor kását, lepénykenyeret, vagy 
egyszerű tésztákat fogyasztottak. 
Régi magyar elnevezés szerint 
ezután a „kókonya” ideje érkezett, 
ezt mondhatjuk úgy is, hogy a 
nagy evések időszaka. Egyébként 
maga a szó is földi paradicsomot, 
azaz az evés-ivás „hazáját”, a nagy-
böjt utáni kulináris paradicsomot 
jelenti, a 40 napig tiltott ételek 

fogyasztásából fakadó boldogsá-
got.

Húsvét vasárnapjának reggelén 
az asszonyok a kisült kalácsot, főtt 
tojást, sót, tormát és sonkát elvitték 
a templomba megszentelni, csak 
ezután ették meg azokat. A mara-
dékot is nagy becsben tartották, 
néhol elégették, vagy felaggatták a 
fára, elásták a földbe, így remélve 
bő termést.

A kalács a kenyér egyfajta luxus-
változata, hiszen a zsidó hagyo-
mányban beszélünk a kovásztalan 
kenyér ünnepéről, mely szintén 
szorosan kapcsolódik a húsvéti 
szokásokhoz. Jézus utolsó vacso-
rájának központi étele a pászka, 
azaz a kovásztalan kenyér volt. 
Krisztus tanítványaival kenyeret 
evett és bort ivott, melyek az ő tes-
tét és vérét szimbolizálják, elfo-

gyasztásukkal jött létre az Új 
Szövetség. A kalácssütés olyan 
időkből származik, amikor a 
Nagyböjt idején tilos volt a tej és a 
tojás fogyasztása, így, mikor a böjt-
nek vége lett, örömmel dúsították 
ezekkel az alapanyagokkal kenye-
rüket az emberek, mely így még 
ünnepibbé vált.

Farsang után mivel nem vágtak 
már disznót, így a friss húst a böjt 
kezdetéig meg kellett enni. Az utol-
só disznóvágásból maradt lassú 
füstölésű sonkák pedig pont a böjt 
végére lettek készen.

Sokan nem szeretik, pedig a 
húsvéti menüből nem hiányozhat a 
torma, mely szintén rendelkezik 
szimbolikus jelentéssel: Jézus 
keserűségét, szenvedését jelképe-
zi. Ősi babonából azért is fogyasz-
tották, hogy könnyfacsaró íze és 
szaga messze űzze a gonosz lelke-
ket, illetve a szabadban pihenés 
alatt nehogy a szánkba másszon a 
béka, vagy az egér.

Összességében tekinthetjük a 
Húsvétot egy kellemes, hosszú hét-
végének, de nem is lehetne aktuáli-
sabb az ünnep eredeti üzenete: az 
áldozat, a szeretet, az egymásért 
vállalt felelősség, és a megbocsá-
tás.

Miskolczi Adrienn

(forrás: www.mosthallottam.hu)

Pályázati felhívás
Mezőtúr Város Önkormányzatának 

Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki 
– a 2011. évi CLXXV. törvény előírá-
sainak megfelelő – az önkormányzat 
területén működő civil szervezetek 
2020. évi támogatására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje: 2020. 
április 15.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2020. május 8. 

A pályázat benyújtásának 
módja: 

A pályázat benyújtása az e célra 
készített formanyomtatványon tör-
ténhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint 
személyesen igényelhető a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatalban 
Tóth Ádám közművelődési, sport és 
civil ügyintézőtől.

A pályázati adatlap mellé csatol-
ni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján a szervezet 
bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytalanul 
kell kitölteni, a pályázat benyújtása 

után hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A hiányosan vagy késve benyújtott 
pályázatok nem támogathatók.

A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal titkársága Mezőtúr, Kossuth 
L. tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2020”.

A beadott pályázatok elbírálásáról 
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a 
döntést követő 15 napon belül érte-
sül a pályázó. A nyertes pályázó 
szervezetekkel az Önkormányzat 
támogatási megállapodást köt. A 
támogatás kifizetésére a szerződés 
aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kapcso-
latban valamilyen kérdése merülne 
fel, keresse Tóth Ádám közművelő-
dési, sport és civil ügyintézőt (tel: 
56/551-913, e-mail: toth.adam@
mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata nevében 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Herczeg Zsolt    dr. Enyedi Mihály   dr. Balla Vilmos
polgármester              jegyző            jegyzői referens

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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„Összefogás a koronavírus elleni védekezésben!”

Tisztelt Mezőtúriak!

Az elmúlt időszakban több jelzést 
is kaptam arra vonatkozóan, hogy 
pénzbeli felajánlással szeretnék segí-
teni a járvány elleni küzdelemben az 
egészségügyi ellátásban elsődlege-
sen részt vevő közreműködőket 
(Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet, 
mentők), a háziorvosi ellátórend-
szerben részt vevőket, továbbá az 
önkormányzati intézményeket, tár-
saságokat megnövekedett feladataik 
végrehajtásában, a védekezés miatt 
felmerülő többletköltségeik viselésé-
ben.

Mindazok, akik a társadalmi szoli-
daritás jegyében ilyen felajánlással 
kívánnak élni, azt a Polgári 
Törvényben szabályozott közérdekű 
célra tett kötelezettségvállalás formá-
jában tehetik meg, az alábbi módon:

- a fenti céllal összefüggésben 
magánszemélyek, jogi személyek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok írásban kötele-
zettséget vállalhatnak arra, hogy 
vagyoni szolgáltatást teljesítenek 
(Mezőtúr Város Önkormányzatának 
címezve levél vagy e-mail: pmh@
mezotur.hu útján, a borítékon vagy 
az e-mail tárgyában a „közérdekű fel-
ajánlás” címszavak feltüntetésével),

- a felajánlásnak a mellékelt adat-
lap megfelelő kitöltésével tartalmaz-
nia kell a közérdekű célt (hozzájáru-
lás a koronavírus járvánnyal kapcso-
latos védekezés költségeihez), a fel-
ajánlott vagyoni szolgáltatás tarta-
mát (összegét), valamint a szolgálta-
tás feltételeit (mely szervezet részé-
re ajánlja fel), továbbá a felajánló 
nevét/megnevezését, lakcímét/szék-
helyét, adószámát, telefonszámát 
vagy e-mail címét, valamint azt, hogy 
hozzájárul-e nevének nyilvánosságra 
hozatalához. Adatlap kérhető a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Déli portáján (a Postával 
szemben), főportáján (5400, 
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.), vagy 
letölthető a www.mezotur.hu városi 
honlapról

- a közérdekű kötelezettségvállalás 
a kötelezettségvállaló és Mezőtúr 
Város Önkormányzata között megál-
lapodás megkötésével jön létre, 
amely megállapodás aláírására a fel-
ajánlás átutalását követően kerül sor. 
A bankszámlaszám, ahova az utalás 
teljesíthető: Mezőtúr Város 
Önkormányzatának az OTP Bank 
Nyrt.-nél vezetett 11745097-
15408796-10680005 sz. számlája,

- a közérdekű célra felajánlott 
pénzeszközöket Mezőtúr Város 
Önkormányzata elkülönítetten 
kezeli és az adományozó által teljesí-
tett befizetésről az adományozás tel-
jesítésekor hatályos adójogszabály-
ok szerint (amennyiben a hatályos 
jogszabályok igazolás kiadását írják 
elő), igazolást ad ki a tárgyévet köve-
tő év január 31. napjáig,

- a bankszámlára befizetett pénz-
eszközök és egyéb felajánlások 
tekintetében az önkormányzat köte-
lezettséget vállal arra, hogy azokat 
maradéktalanul a kötelezettségválla-
lóval kötött megállapodásban megje-
lölt célra fordítja és erről a közérde-
kű kötelezettségvállalót tájékoztat-
ja. 

A fenti eljárásrend kizárólag az 
egészségügyi ellátásban elsődlege-
sen részt vevő közreműködők 
(Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet, mentők), a házior-
vosi ellátórendszerben részt vevők, 
az önkormányzat által fenntartott 
intézmények, illetve önkormány-
zati tulajdonban álló gazdasági tár-
saságok javára tett kötelezettség-
vállalásokra vonatkozik! 

Kérjük, hogy egyéb szervezetek-
kel kapcsolatos támogatási szándé-
kukat közvetlenül azok vezetői felé 
szíveskedjenek jelezni.

Tisztelettel és köszönettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz!”

Elment kórházunk sorkatonái 
közül egy remek kolléga, egy ked-
velt nőgyógyász, egy vidám barát, 
egy gondoskodó, szerető férj és 
édesapa! 

Hatalmas űr maradt utána, nem-
csak azért, mert az élet küzdelmes 
harcában elesett oly hamar, és elbú-
csúzni sem tudtunk, hanem azért 
is, mert lénye oly színes, sokrétű és 
egyedi volt, hogy pótolni nem 
lehet! 

Fiatal orvosként került városunk-
ba, és már akkor kitűnt lelkiismere-
tességével, emberszeretetével. 
Munkatársaival, közvetlen kollégái-
val mindig kedves, segítőkész és 
tisztelettudó volt. 

Rendkívüli munkabírással ren-
delkezett, munkáját kimagasló 
szakértelemmel, precizitással, gon-
dossággal, nagyfokú empátiával, 
toleranciával végezte. Kevés olyan 
nő, gyermek él városunkban és a 
környéken, aki ne kötődne hozzá. 

Orvosi munkája során mindig 
szem előtt tartotta a Hippokratészi 
eskü elveit, etikus magatartást 
tanúsított minden kollégájával 
szemben. 

Hivatástudata mindannyiunk 
számára példaértékű. Személyéből 
áradt a szeretet, a melegség, a biza-
lom, a biztonság, a megbízhatóság 
és a nyugalom.  Pozitív életszemlé-
lete mindenkire nagy hatással volt. 

Vidám, barátságos mosolya, ked-
ves szavai megnyugtatóan hatottak 
a kismamákra, és nagyon sok bará-
tot varázsolt maga köré.  

Mindenre nyitott volt, imádta a 
társasági életet, lételeme volt a 
jókedv, mások önzetlen segítése. 
Családjának mindent megteremtett, 
első helyen szerepelt szívében a 
gyermekei sorsa és boldogsága. 
Fantasztikus figyelmet szánt szeret-
teinek, és az élet minden percében 
erős támaszt is nyújtott számukra. 

A művészetek nagy kedvelője 
volt, nehezen lehetett olyan témát 
találni akár a zene, akár az iroda-
lom terén, amihez nem tudott vala-
mi újat, érdekeset hozzátenni.

Egy igaz szívű, tiszta lelkű, 
őszinte, becsületes és nagyon sze-
rethető kollégától búcsúzzunk 
belső csendünkben, nyújtson 
vigaszt, hogy ismerhettük, köszön-
jük, hogy emberséges  tetteiből, sok 
kis apróság életre segítéséből emlé-
kezhetünk rá. 

Bár szívünkben, lelkünkben 
tovább élsz,  mégis nagyon hiány-
zol...

Nyugodj békében drága bará-
tom, Dr. Nikolaj Karapancsev!

Dr. Csellár  Zsuzsanna

Idézet a mindennapokra

Ha elfogadjuk és megértjük, hogy minden ránk zúduló
rosszban van egy cseppnyi áldás, akkor képesek lehetünk arra, 
hogy ne csupán tanuljunk az esetből, de többek legyünk általa.

(Robert Lawson)

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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A katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szerve az ügyfe-
lek és a szakemberek egészségé-
nek megőrzése érdekében a márci-
us 17-e utáni időszakra meghirde-
tett társasházi sormunkáit teljes 
ellátási területén – így Jász-
Nagykun-Szolnok megyében is – 
felfüggeszti és átütemezi, vagyis a 
kötelező ellenőrzésekre később 
kerül sor. 

Ez a változás részben érinti az 
egylakásos ingatlanok kéménytu-
lajdonosainak kérésére, egyezte-
tett időpontokban elvégzendő 
ellenőrzéseket és megrendeléseket 
is, amelyeket szervezetünk szintén 
megpróbál átütemezni, kivéve, ha 
az ellenőrzési időpont közös meg-
változtatására már nincs lehető-
ség, vagy ha az ellenőrzés elvégzé-
sét halaszthatatlan fontosságú 
probléma indokolja.

Nincs változás a műszaki vizs-
gálatokat, vagy üzemzavar elhárí-
tást érintő megrendelések teljesíté-
sében, és a kéményseprőipari nyi-
latkozatokhoz kötődő feladatok 

ellátásában. Ezeket a munkákat a 
kéményseprők továbbra is elvég-
zik.

Az ügyfélszolgálat működése 
zavartalan, de kérjük, hogy a sze-
mélyes megjelenés előtt egyeztes-
senek időpontot a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei ellátási csoport 
mobilszámán: +36 (30) 347 2652, 
illetve ügyintézésükhöz válasszák 
inkább a 1818 9-1-es telefonos, a 
h t t p s : / / k e m e n y s e p r e s .
katasztrofavedelem.hu/ webolda-
lon regisztráció nélkül működő 
online, vagy más írásbeli (BM OKF 
GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu) csatornákat. 

A járvány miatt az általános 
udvariasság szabályai is megvál-
toztak. Szakembereink kerülik a 
kézfogást, és védőeszközökkel – 
szájmaszk, védőszemüveg, és 
kesztyű viselésével –, valamint 
sűrű kézmosással és kézfertőtlení-
téssel védekeznek a vírus terjedése 
ellen. 

ÓVODAI BEÍRATÁS

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, 
hogy a Városi Óvodákban a 2020-
2021-es nevelési évre történő óvo-
dai beíratás a 7/2020. (III. 25.) 
EMMI határozat alapján 2020.  
április 2 – 20. között történik.

A beíratás szándékát a szülő 
elektronikus úton, telefonon jelez-
heti.

Várjuk azokat a gyermekeket:
• akik a 3. életévüket 2020. 

augusztus 31-ig betöltik, számukra 
kötelező az óvodába járás,

• akik 2020.09.01 - 2021.08.31. 
töltik két és fél, harmadik életévü-
ket és igénybe kívánják venni az 
óvodai ellátást.

A fenti időpontokon túl a férő-
hely függvényében lehetőség van a 
folyamatos, év közbeni beiratko-
zásra, óvodaváltásra. 

Az óvodai beiratkozáshoz az 
alábbi dokumentumokat szükséges 
lesz bemutatni  a 2020-2021-es 
nevelési év első napján: 

• a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványát,

• a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvá-
nyát,

• a gyermek TAJ kártyáját.
• amennyiben gyermeke után 

rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül, vagy

•hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetet megállapító határo-

zattal rendelkeznek. Kérjük a ked-
ves Szülőket, hogy a szándéknyilat-
kozat megtételéhez elsősorban az 
online ügyintézést részesítsék 
előnyben, melyet 2020.04.02. – 
04.20. között www.turiovi.hu 
internetes felületen az alábbi linkre 
kattintva tehet meg.

Különösen indokolt esetben 
lehetőség van arra, hogy személye-
sen tegyék meg szándéknyilatkoza-
tukat. A személyes megkeresésre 
az alábbi telefonszámon kérhetnek 
időpontot 8-16 óráig minden hét-
köznap : 56/550-639

Ezen a számon is kérhetik a 
beiratkozáshoz szükséges szándék-
nyilatkozat megtételének lehetősé-
gét.

Szeretettel várjuk Önöket és 
leendő óvodásainkat a Csoda-vár 
(Zrínyi úti), a Gyermek-kert 
(Kilián), a Harmatcsepp (Újlaki), a 
Mesekert (Kiss J. úti), a 
Százszorszép (Rákóczi úti) óvodá-
inkban. 

Segítő közreműködésüket, meg-
értésüket tisztelettel köszönöm!

Patkós Éva s.k.
intézményvezető

Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelt Házasulandók!

A korábban kiadott tájékoztatótól eltérően – tekintettel az új koronavírus-
járvány ügyében meghozott szigorúbb kormányzati intézkedésekre - a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal az alábbiak szerint biztosítja a 

házasságkötések lebonyolítását.

A házasságkötés csak a házasulandók és a 2 tanú, illetve a közreműködő 
anyakönyvvezető jelenlétében történhet, más családtag, vendég nem 

vehet részt a szertartáson.

Kérdés esetén az anyakönyvvezetők az alábbi elérhetőségeken tudnak 
további felvilágosítást adni: 06-56/551-935; iszilagyine@mezotur.hu; 

kkatona@mezotur.hu.

Kérem szíves megértésüket, együttműködésüket!
         

dr. Enyedi Mihály
 jegyző

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata csatlakozott
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által koordinált fogorvosi

ügyeleti ellátáshoz 2020. április 01. napjával, így hétvégén és
ünnepnapokon a mezőtúri lakosok részére is biztosított a fogászati

ügyelet.

A fogorvosi ügyeleti ellátás helye:
Szolnok, Móra F. út 9. szám alatti fogorvosi rendelő

A fogorvosi ügyeleti ellátás időtartama:
Szombat és vasárnap, valamint ünnepnap: 07.00-15.00 óra között.

A rendelő telefonszáma:
06-56/429-937

                                  
Herczeg Zsolt
 polgármester

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!

Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07
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Különleges zene, különleges emberekkel - The Qualitons

Emlékszem telekis koromból, 
mikor minden nyáron Erdélybe 
látogattunk az énekkarral, és egész 
héten a zene vett körül minket. 
Nem, nemcsak az éneklés miatt, 
hanem mert akik jöttek velünk öreg 
diákok, közülük néhányan akár a 
buszon utazáskor, vagy tábortűz 
mellett, de akár a kocsma udvarán 
gitárt ragadtak és rögtönzött kon-
certet adtak, mi pedig ámultunk 
tehetségükön, spontaneitásukon és 
tehetségükön...én legalábbis min-
dig tátott szájjal hallgattam őket. 
Életük azóta is a zenéről szól, 
hiszen egyikőjük, G. Szabó Hunor, 
illetve zenésztársa, az ugyancsak 
mezőtúri (volt Kossuth úti diák) 
Hock Ernő, a nagy sikerű The 
Qualitons tagjai már 11 éve! Ha az 

ember rákeres a zenekarra, általá-
ban mindenhol ugyanazt olvashat-
ja: a the Qualitons sajátos funk-
rock-experimentális zenéjét a kon-
certeken a vokális, fülbemászó 
dalok, a groove-os lüktetés, a 
pszichedélia és az improvizáció 
különleges találkozása jellemzi, 
tehát mindenképp különleges cse-
mege a mai zenei kínálatban, 
hiszen telt házas koncerteket adnak 
nemcsak itthon, hanem külföldön 
is. És ha már külföld, kicsivel több, 
mint egy éve hatalmas élményben 
lehetett része a zenekarnak, ugyan-
is a híres seattle-i KEXP stúdiójában 
léphettek fel, mint első magyar 
zenekar. Az 1972-ben alapított 
rádió nem csak a legmenőbb alter-
natív zenét játszó rádió (ahol fellé-

pett többek közt az Arctic Monkeys, 
a Moderat, a Foals), hanem kifeje-
zetten népszerűek az élő felvételei, 
elmondható, hogy rang ott játszani. 
Másik lényeges jellemzője, hogy a 
KEXP fő zenei szerkesztője, Kevin 
Cole  - ő fedezte fel egyébként a The 
Qualitonst – fontosnak tartja kevés-
bé ismert zenekarok meghívását, 
lehetőséget adva a bemutatkozásra. 
2018 legjobb albumai között emle-
gette a zenekar Echoes Calling 
című albumát, ami itthon is 2018 
legjobb nagylemeze lett. A zenekar 
elmondása szerint a rádió bár egy a 
sok közül, mégis úgy érzik, még 
van küldetéstudata. És hogy mi 
lehet ez a küldetéstudat? Mindig 
keresni, és megtalálni a friss és 
különleges zenéket, előadókat, 
nem lekorlátozva azokat az aktuális 
trendekre. Csakis olyan zenekaro-
kat keresnek, akik származástól és 
hírnévtől függetlenül értéket képvi-
selnek, és ez a mai világban, a 
rádiók között ritka. A The 
Qualitons, amellett, hogy gazda-
gabb lett ezzel az élménnyel, a 
tavalyi évben bekerült a Highlights 
of Hungary nevet viselő projektbe 
is, mely 2013 óta igyekszik össze-
gyűjteni a legizgalmasabb, legna-
gyobb hatású hazai tartalmakat, az 
első és egyetlen olyan platform 
Magyarországon, amely kategóriák 

nélkül, ám ugyanazon kreatív 
értékalapon gyűjti össze az aktuális 
év hazai sikereit, kiemelkedő telje-
sítményeit és szerethető ügyeit. 
Célja a szemléletformálás, az érték-
közvetítés, melyre – valljuk be – 
manapság igenis szükségünk van, 
és mások is látják, hogy a zenekar 
ezt képviseli, kell a hazai zenei 
világnak. Természetesen én is fel-
tettem azt a kérdést nekik, amit 
szinte mindig meg szoktak kérdez-
ni azoktól, akik régóta a zenei világ-
ban forognak, hogy mit üzennek 
azoknak a fiataloknak, akik hason-
ló jövőt képzelnek el maguknak. A 
válasz nagyon is megszívlelendő:

- Zenésznek lenni a legjobb 
dolog a világon, zenélni az egyik 
legszabadabb és legösztönösebb 
érzés. Persze csak addig, amíg azt 
játszod, amiben hiszel, amit sze-
retsz, és amíg az örömet okoz. A 
pénz és a siker ne legyenek elsődle-
ges motiváló erők, az csak egy 
szükséges velejáró, ha nagyon jól 
csinálod.

A zenekarról bővebb információt  
Facebook oldalukon találhatnak.

Miskolczi Adrienn

Felhívás

A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.)

önkormányzati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért,
„Mezőtúr gyermekeiért”, valamint „Életműért” kitüntető díjak

adományozására 2020. április 20-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri 
választópolgár vagy jogi személy. 

A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének 
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani

(cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)

A jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel, egyelőre nincs
meghatározva a kitüntető díjak átadásának időpontja. 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati

hivatalban Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél
(Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban megtekinthető.

   
Herczeg Zsolt
polgármester

Menetrendváltozás!

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2020. március 
30-tól a COVID 19 koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre 
tekintettel a 120 sz. [Budapest -] Szolnok - Békéscsaba - Lőkösháza 
[-Curtici] vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított 

menetrend szerint közlekednek.
 A 347/346 sz. DACIA vonatok nem közlekednek.

 Az IC73 sz. TRAIANUS, az IC75 sz. FOGARAS, az IC79 sz. KÖRÖS és 
az IC473 sz. ISTER vonatok csak Budapest-Keleti – Lőkösháza között

közlekednek.
 Az IC472 sz. ISTER, az IC78 sz. KÖRÖS, az IC74 sz. FOGARAS, és az 
IC72 sz. TRAIANUS vonatok csak Lőkösháza– Budapest-Keleti között

közlekednek.

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Tájékoztató a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!
A 7/2020. (III. 25.) EMMI határo-

zat alapján tájékoztatom Önöket, 
hogy intézményünk a 2020/2021-es 
tanévre történő általános iskolai 
beiratkozást 2020. április 6. és 
május 21. között tartja.

Az intézmény honlapján, a hely-
ben szokásos módon és az óvodák-
ban közzétételre került, hogy 
Mezőtúr településen melyik utca 
melyik intézmény vagy tagintéz-
mény felvételi körzetébe tartozik.

A Karcagi Tankerületi Központ a 
Közoktatási Információs 
Rendszerből leszűrte intézményen-
ként, hogy kik a tanköteles gyerme-
kek és ezt az adatbázist megküldte 
a kötelező felvételt biztosító intéz-
ményeknek.

Amennyiben Ön a kötelező felvé-
telt biztosító intézménybe/tagintéz-
ménybe szeretné gyermekét beírat-
ni, nincs további teendője, a 7/2020. 
(III. 25.) EMMI határozatban foglal-
tak alapján gyermeke 2020. április 
28. napján hivatalból felvételre 
kerül a kötelező felvételt biztosító 
intézménybe/tagintézménybe anél-
kül, hogy Ön jelentkezne.

Amennyiben nem a kötelező fel-
vételt biztosító intézménybe/tagin-

tézménybe szeretné gyermekét 
beíratni, akkor 2020. április 6. nap-
jától 2020. április 24. napjáig felvé-
teli kérelemre irányuló szándéknyi-
latkozatot nyújthatnak be – a köte-
lező felvételt biztosító általános 
iskola nevének és címének megjelö-
lésével, elektronikus úton, telefo-
non, vagy különösen indokolt eset-
ben személyesen – az általuk 
választott intézménybe/tagintéz-
ménybe, lehetőség szerint a KRÉTA 
felületen keresztül.

Intézményünk esetében ezt az 
alábbi módokon tehetik meg:

- Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 5400 Mezőtúr, 
Rákóczi utca 40.

- Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth 
Lajos Magyar – Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskolája 5400 
Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 82.

E-mail: iskola@rakocziu-
mezotur.sulinet.hu,

igazgato@kossuthlajosaltisk-
mezotur.hu

Telefon: 06 56 350 182;
06 56 350 114 (8.00-16.00)
Mobiltelefon: 06 20 576 79 23;

06 20 317 64 78 (8.00-16.00)
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy 

amennyiben lehetséges, a szándék-
nyilatkozat megtételéhez az online 
ügyintézés lehetőségét válasszák, 
amelynek során az adatokat a 
KRÉTA rendszer felületén, vagy a 
https://eugyintezes.e-kreta.hu 
weboldalon történő regisztráció 
után otthonról is kitölthetik. (A 
https://eugyintezes.e-kreta.hu/ 
címen található eÜgyintézési felület 
jobb felső sarkában lévő 
‚Bejelentkezés’-gombra kattintva, 
majd az Új ideiglenes felhasználó- 
funkciót kiválasztva hozhatnak 
létre ideiglenes belépési jogosultsá-
got az általános iskolai beiratkozás-
hoz.)

Különösen indokolt esetben lehe-
tőség van a személyes úton történő 
szándéknyilatkozat tételére. Ehhez 
kérjük a fenti telefonszámokon tör-
ténő előzetes időpont egyeztetést.

A nem körzetes tanulók esetében 
a felvételről az intézmény legké-
sőbb 2020. május 21. napjáig dönt 
és erről írásban értesíti a szülőt.

A felvételről szóló értesítésben az 
iskola felkéri a szülőt, hogy legké-
sőbb két héten belül nyilatkozzon 
arról, hogy gyermeke számára hit- 

és erkölcstan vagy etika óra, továb-
bá hit- és erkölcstan tantárgyválasz-
tása esetén melyik egyház hit- és 
erkölcstan oktatásának megszerve-
zését kéri.
A beiratkozáshoz szükséges iratok 
bemutatására a 2020/2021-es taní-
tási tanév első napján kerül sor.

A beiratkozáshoz:
- a gyermek nevére kiállított születé-
si anyakönyvi kivonatot,
-  személyi azonosító igazolványt,
-  lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt (a gyermek lakcímkártyáját),
- szülői nyilatkozatot a szülői fel-
ügyeleti jogról kell benyújtani.
Amennyiben gyermeke után rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülnek, rendelkez-
nek szakértői véleménnyel vagy 
hátrányos, vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetet megállapító határo-
zattal, az ezeket igazoló okiratokat 
kell bemutatni.

Megértésüket, együttműködésüket 
köszönve,tisztelettel:

Kozák Zsolt Gyula s.k.
intézményvezető

Kulcsfontosságú helyzetben a Túri Kamra a korona vírus idején

Dr. Nagy István agrárminiszter úr 
nyilatkozataiban folyamatosan han-
got ad annak, hogy a biztonságos 
élelmiszer ellátásban jelentős szere-
pe van a helyi piacoknak, a helyi ter-
mékeknek. A kistermelői termékek 
értékesítése a korona vírus járvány 
ideje alatt is kiemelten fontos feladat 
azért, hogy a kiváló minőségű magyar 
élelmiszerek mindenki számára elér-
hetők legyenek. 

A Túri Kamra helyszínt teremt a 
helyi termelői termékek árusítására, 
ezzel megélhetést biztosítva a helyi 
gazdáknak, segítve a vidék fejlődését. 
A Túri Kamra kiemelt szerepet játszik 
a helyi gazdaság működésében. 
Közel 40 helyi kis –és őstermelő meg-
élhetését segítjük azáltal, hogy ter-
mékeiket könnyen eljuttatjuk a 
fogyasztókhoz.

Miért biztonságosak a Túri Kamra 
élelmiszerei? Miért javasolt kisbolt-
ban vásárolni ilyen válságos helyzet-
ben?

• Kizárólag helyi és környékbeli 
kis-és őstermelők házi jellegű termé-
keit forgalmazzuk. A feldolgozás 
saját kisüzemükben zajlik, saját alap-
anyagból. 

• Minden termelőnk NÉBIH ható-
ság által ellenőrzött, higiénikus 
körülmények között tevékenykedik, 
szigorúan betartva a szigorodó intéz-
kedéseket.

• Egyszerre kevés vásárló fordul 
meg nálunk a bevásárlást gyorsan 
elintézve

• Polcainkon nem zsúfoltak a ter-
mékek, kellő információval ellátot-
tak, így vásárlóink könnyen ki tudják 
választani a megfelelő árut anélkül, 
hogy összeforgatnák, kézzel több-
ször is hozzányúlnának

• Áruátvétel során minden csoma-
golt terméket fertőtlenítünk

• Dolgozóink betartják a szigorú 
fertőtlenítés szabályait

Termékeink:
Hentesáru, tejtermékek, tészta, 

méz, olaj, befőtt, fűszer, puffasztott 
gabona, szörp, lekvár, ivólé, kézmű-

ves sör, házi sütemények, perec, 
mézeskalács, egyéb ajándéktárgyak, 
stb.

A személyes kontaktus minimali-
zálása végett 2020. március 30-tól 
kizárólag  KEDDI és PÉNTEKI napo-
kon üzemel a boltunk 10:00-17:00-ig.

Termékeit előre is megrendelheti, 
melyet keddi és pénteki napokon 
előre csomagolva, személyesen, 
azonnal átvehet az üzletben. 

Házhozszállítást is vállalunk min-
den korosztály számára, INGYEN!

Rendeljen webshopon keresztül is.

Elérhetőségeink:
Cím: Szabadság tér 29. volt Róka 

húsbolt
Tel: 70-278-5411
Webshop: www.turikamra.hu
e-mail: info@turikamra.hu, 

turikamra@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.

com/turikamra/
Forduljon hozzánk bizalommal! 

Bízza ránk a „bevásárlást!”

Dr. Barancsi Ágnes
Túri Kamra ügyvezetője

agrármérnök
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Tájékoztatnak, segítséget nyújtanak, és amennyiben szükséges, biztosítják a rendet

A katonák feladatai veszélyhelyzet idején

A veszélyhelyzetben jelentkező 
feladatok kapcsán a Magyar 
Honvédségnek, a magyar katonák-
nak kiemelkedő szerepe van 
abban, hogy folyamatosan segít-
sék, tájékoztassák és támogassák a 
magyar embereket. 

Különösen fontos ilyenkor az 
összefogás, a társszervek kölcsö-
nös támogatása, valamint az, hogy 
a koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezése érdekében bevezetett 
rendszabályokat mindenki ismerje 
és betartsa. A magyar emberek szá-
míthatnak arra, hogy a katonák 
mindent megtesznek a biztonsá-
guk szavatolása érdekében az élet 
minden területén, ahol szükség 
lehet a katonai képességek igény-
bevételére.

A Létfontosságú Magyar 
Vállalatok Biztonságáért Felelős 
Akciócsoport – március 14-ei meg-
alakulását követően - soron kívül 
beazonosította azokat a vállalato-
kat és társaságokat, amelyek tevé-

kenysége nélkülözhetetlen az 
ország biztonságos működéséhez, 
valamint az állampolgárok folya-
matos ellátásának biztosításához. 
A cél az, hogy a magyar emberek a 
lehető legnagyobb és legszélesebb 
körű segítséget megkapják. A 
beazonosított vállalatok közül az 
elsőként kiválasztott 71-hez márci-
us 19-én érkeztek meg a katonák, a 
rendőrség, illetve a katasztrófavé-
delem munkatársai. A honvédelmi 
irányító törzsek nem szakmai irá-
nyítást gyakorolnak. Fő feladatuk, 
hogy a katonák szakmai tudásuk-
kal és a Magyar Honvédség eszkö-
zeivel közvetlen segítséget nyújtsa-
nak – logisztikai, teher- és személy-
szállítási, ellátási, őrzés-védelmi, 
biztonsági feladatokban - az érin-
tett cégek számára és biztosítsák a 
köztük való együttműködés szer-
vezett keretek közötti folyamatos 
és biztonságos működését.

Március 25-én 13-al bővült azon 
vállalatok köre, amelyekhez kato-

nák érkeztek.  
A kiválasztott cégek mind a stra-

tégiai fontosságú ágazatokban, az 
egészségügy, élelmiszeripar, közle-
kedés, vízügy, oxigénellátás és az 
infokommunikáció területén 
működnek. 

A Magyar Honvédség minden – 
ebben a helyzetben alkalmazható 
– képességét alkalmazzák a jár-
vány megfékezése érdekében. Az 
elmúlt napokban tábori ágyakkal 
és fektetőanyagokkal, a kórházak 
előtti előszűrő pontokhoz biztosí-
tott katonai sátrakkal, (többek 
között a Szent László Kórháznál 
huszonnégy óra alatt telepített 
ROLE-1 egészségügyi sátorrend-
szerrel) valamint a koronavírus-jár-
vány terjedésének megelőzése 
érdekében feladatokat végző sze-
mélyek étkeztetésével, szállítmá-
nyok mozgatásával, védőfelszere-
lések továbbításával segítették a 
megelőzési munkákat.

A járványügyi veszélyhelyzetre 
való tekintettel március 20-ától, az 

ország több városában katonai 
rendész járőrök teljesítenek szolgá-
latot. Ennek elsődleges célja a 
lakosság biztonságérzetének növe-
lése, a közbiztonság, közrend fenn-
tartásának támogatása. Segítik a 
rendőrség munkáját a kijárási kor-
látozással bevezetett intézkedések 
megismerésében, betartásában is.  
Felhívják az állampolgárok figyel-
mét a rájuk vonatkozó rendeletekre 
és azok betartásának fontosságára. 

A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzetben a kato-
nai rendészeknek alapfeladataikon 
felül most további két kiemelt fel-
adatuk van. Az egyik az úgyneve-
zett humanitárius közlekedési 
folyosó közbiztonságának fenntar-
tása. A korridor lényege, hogy a 
rendészeti szolgálat az átmenő for-
galmat azon keresztül biztosítsa. A 
rendőrség kilenc benzinkutat és az 
ahhoz tartozó pihenőt jelölt ki, 
ahol az ország területén átengedett 
külföldi állampolgárok megállhat 
nak pihenni. (folyt. a 9. oldalon) 

Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat

2020. évben következő tervezett időpontja 
május 18.

Helyszín: Közösségi Ház ( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

www.mkskft.hu
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Ezek közül öt helyen katonák nyúj-
tanak segítséget az érintetteknek.   

A magyar katonáknak továbbra 
is jelentős szerepe van az országha-
táraink védelmében és a határátke-
lőhelyek biztosításában. 

Katonák segítik március 30-ától 
51 kórház vezetőit abban, hogy a 
koronavírus-járvány elleni védeke-
zés érdekében a szükséges egész-
ségügyi felszerelések, berendezé-
sek, gyógyszerkészletek és fertőtle-
nítőszerek megóvása biztosított 
legyen, valamint a járványveszély-
lyel összefüggő szabályok betarta-
tása ne szenvedjen csorbát.

A magyar állampolgárok egész-
ségügyi és fizikai biztonsága érde-
kében biztosítják az egészségügyi 
intézmény és az Operatív Törzs 
közötti közvetlen kapcsolattartást 
és a soron kívüli információáram-
lást, valamint a kórházparancsnok 
munkájával elősegíti az egészség-
ügyi intézmény veszélyhelyzetben 
keletkező kiemelt érdekeinek érvé-
nyesítését az Operatív Törzs felé.

Bízzanak bennünk! A járvány 
megfékezése érdekében, rendkívül 
fontos az összefogás. Tegyünk meg 
mindent együtt az ország, a magyar 

emberek biztonságáért!

BIZTATÁS

A hazáért élni, szenvedni,
s jót tenni,
Ügye mellett önként
s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot
érte fel sem venni,
S minden áldozatra
minden ha kész lenni -

Barátom! oly dolgok,
melyek az embernek
Dicsőség mezején oszlopot
emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz,
sokan nem kedvellnek,
A jók sírodban is áldanak,
tisztelnek.

Bacsányi János.

Sárkány Zsolt őrnagy
MH 2. vitéz Vattay Antal 

Területvédelmi Ezred
68. Horgos Dezső Területvédelmi 

Zászlóalj
Zászlóaljparancsnok-helyettes

Elmarad a Majális!

 A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampol-
gárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt

veszélyhelyzet során teendő intézkedések 4. § (1.) pontja alapján:
•Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény

helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. 
Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

A rendeletre való tekintettel, sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. szervezésében tervezett 

mezőtúri Városi Majális (2020. május 1.) elmarad.

Tisztelettel a főszervező Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 
nevében:

Bordács László 
ügyvezető

„Maradj otthon!” – hangzik sok 
felől a kérés felénk. Mindeközben 
álljunk a másik mellé?

Most nem igazán lehet ezt fizi-
kailag megtenni – de lélekben 
annál nagyobb szükség van erre!

Mindannyian úgy érezzük, hogy 
elszigetelődünk. Távol vagyunk 
barátainktól, a megszokott életme-
netünktől, munkahelyünktől, 
távol a kedvelt tevékenységeinktől. 
Többünknek hiányoznak a közös-
ségi összejövetelek és a jó hangu-
latú beszélgetések, a híveknek 
pedig kiemelten a hitéleti alkalma-
ink és szeretett templomaink.

2000 éve Pál apostol szintén 
házi őrizetbe – úgymond házi 
karanténba – került élete vége felé. 
Akkor Pál ugyanezt az érzést fogal-
mazta meg: „senki sem volt mellet-
tem” (2Timóteus 4,16) Sok helyen 
járt a missziói útjai során, sok gyü-
lekezetet alapított Kis-Ázsiában, 
majd Európában. Rengeteg ember-
rel beszélt, és nagyon sokan ismer-
ték, elismerték szolgálatát. 
Lételeme volt a másokkal való 
találkozás. Mindig volt mellette 
valaki. Hívők tömegei. Vagy a 
munkatársai, akikkel együtt járták 
végig a missziói utazásokat. 
Mennyire hiányozhatott neki a 
közösség? 

Ráadásul életének egy különle-
gesen nehéz szakaszát élte meg 
azokban a napokban, hiszen tár-
gyalásra várakozott a házi őrizet-
ben, és nem tudta, hogy mi lesz a 
végkimenetele. Ismert búcsúgon-
dolatait ekkor fogalmazta meg: 

„ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam” (2Timóteus 4,7) 

Mi is nehéz szakaszát éljük meg 
életünknek. A világjárvány idején 
mindannyian küzdünk: próbáljuk 
megoldani a létszükségletekhez 
kötődő sok alapvető tevékenysé-
get, ami a szürke hétköznapokban 
olyan egyszerűnek tűnik, de most 
mégis mindennapos kihívás elé 
állít mindenkit. Megharcoljuk mi 
is a magunk küzdelmeit.

Ebben a mindennapos vívódás-
ban nagyon sokat számít, ha van 
kire támaszkodni. Milyen jó az, ha 
van olyan a környezetünkben, 
akire számíthatunk. Ezért álljunk 
egymás mellé. Ha a kijárási korlá-
tozás miatt ezt nem tudjuk meg-
tenni fizikailag, akkor legalább 
LÉLEKBEN ÁLLJUNK A MÁSIK 
EMBER MELLÉ! Erősítsük és báto-
rítsuk egymást! 

Pál apostol biztos volt még 
abban is, hogy ha eljön az az idő, 
amikor már az emberekre nem 
számíthat, akkor sem marad egye-
dül, mert az Úr mellé áll, és meg-
erősíti őt. Jézus Krisztusba, mint 
személyes Megváltójába vetett hite 
alapján vallotta meg: „meg is sza-
badít engem az Úr minden gonosz-
tól, és bevisz az Ő mennyei orszá-
gába. Övé a dicsőség örökkön 
örökké. Ámen.”

Mihalina László
lelkészelnök

KARANTÉNBAN IS ÁLLJUNK A MÁSIK MELLÉ!

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Tanácsok járvány idején  - a pszichológus szemével

Tanácsok járvány idején  - a pszi-
chológus szemével

Most mindenkit érint a járvány-
helyzet: nem mehetünk megszokott 
helyekre, nem járhatunk iskolába, 
nem dolgozhatunk, még az orrun-
kat sem vakarhatjuk meg az utcán 
nyugodtan, ha viszket. A hírekből 
folyamatosan értesülünk, hogy 
mennyi áldozatot szedett már a 
koronavírus, és eltöprenghetünk a 
gazdasági következményeken: 
egész iparágak és szolgáltató szekto-
rok megbénulásán, váratlan munka-
nélküliségen, egyebeken.  A szank-
ciók természetesen indokoltak, és 
az arról való tájékoztatás, hogyan 
mossunk kezet és miért ne vakar-
junk orrot, fontos és praktikus; de ki 
segít abban, hogyan nyugtassuk 
meg felzaklatott lelkünket? Erre 
teszek kisérletet az alábbiakban. 
Pszichológiai szempontból nyugal-
munk három okból lehet fontos: - 
mérsékelheti a tömeges 
pánikreaciókat – ami a gazdaság-
nak és általános helyzetnek jót tesz

- immunrendszerünk egyik fon-
tos gyengítője a folyamatos stressz 
– tehát a nyugalom bármilyen fertő-
zés megelőzésében segít, hasonlóan 
a C vitaminhoz

- személyes jóllétünk és tartásunk 

megőrzése emberségünk része – 
talán az egyik legfontosabb kin-
csünk

Mit tehetünk hát lelkünk nyugal-
máért?

1. Kísérjük figyelemmel a köz-
pontilag megfogalmazott javaslato-
kat, tanúsítsunk együttműködést, 
tartsuk be a higiénára és a szemé-
lyes érintkezésre vonatkozó ajánlá-
sokat – és tudatosítsuk, hogy mi tet-
tünk a járvány ellen, védtük a veszé-
lyeztetett embereket az intézkedé-
sek és ajánlások követésével.

2. Érzelmeinket tudatosítjuk és 
beszéljünk róluk! Egy ilyen hordere-
jű változás életünkben, amit a mos-
tani válsághelyzet idéz elő, termé-
szetesen érzelmi reakciókat vált ki 
belőlünk. Ébredjünk tudatára ezek-
nek az érzelmeknek! Ennek jó 
módja lehet a naplóírás, vagy a 
beszélgetés a barátokkal. Figyeljünk 
arra, hogy tényleg érzelmeket fogal-
mazzunk meg! Például: 

Félek, hogy…
Örülök, annak, hogy…
Haragszok X-re, mert…
Megkönnyebbültem, mert…
Aggódok X-ért, mert…
Egyáltalán ne lepődjünk meg, ha 

többféle érzelmet is érzünk, ez telje-
sen természetes! Például szinte biz-

tos, hogy mindenki fél és aggódik, 
ugyanakkor lehet az is, hogy valaki 
megkönnyebbült, amiért nem kell 
iskolába vagy munkába mennie. A 
harag is megjelenhet, például a 
munkaadónkra irányulva, ha törté-
netesen kényszerszabadságra kül-
dött minket. 

Azon se lepődjünk meg, hogy 
érzéseink nem hasonlítanak máso-
kéra! Minden ember egyedi, tehát az 
érzelmi reakcióik is egyediek. Ez is 
így természetes. 

3. Pótoljuk, ami hiányzik!
- Figyeljünk a ritmusra! Ha meg-

szokott napi és heti életritmusunkat 
nem biztosítja már az iskola vagy 
munkahely, akkor nekünk kell ezt 
megszervezni. Ügyeljünk arra, hogy 
továbbra is legyenek munka- és 
ünnepnapok, illetve az egyes napo-
kon belül munkára szánt időszakok!

- Töltsük értelmesen időnket! 
Akár készítsünk listát azokról a ten-
nivalókról, amikre régóta szeret-
nénk sort keríteni, de eddig nem 
volt rájuk időnk, és ütemezzük be, 
hogy melyikkel mikor foglalkozunk!

- Tartsuk a kapcsolatot rokona-
inkkal, barátainkkal és ismerőseink-
kel, telefonon vagy online! 
Személyes találkozók hiányában ez 
is nagy segítség lehet. 

- Mozogjunk otthon! A neten 
számtalan videó található a gyógy-
tornától a jógán át a 
fitnesztréningekig, kövessük eze-
ket! A testmozgás nemcsak testün-
ket erősíti, de kiválóan stabilizálja 
hangulatunkat is.

Összefoglalva tehát: sok mindent 
tehetünk a magunk és mások jólété-
ért, testi-lelki egészségéért. A fenti 
javaslatok nem feltétlenül tökélete-
sek és nem feltétlenül válnak be 
mindenkinél ugyanúgy, de remé-
lem, sokan találnak köztük olyat, 
ami segítségükre lehet. 

Plánka Zsuzsa
Okleveles pszichológus

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Kedves Alkotó Gyermekek!

A Gyermeknapi rajzpályázatunk 
felhívását az egészségügyi helyzet-
re hivatkozva módosítottuk. 
Szeretnénk, ha csodás alkotások 
születnének otthon is.
A rajzkiállítást, amennyiben nem 
tudjuk a kihirdetett időpontban és 
helyszínen megtartani (2020. 
május 29. Közösségi Ház) szeret-
nénk online „felrendezni”.
Így kérünk Benneteket arra, hogy 
készítsétek el a képeket és a szüle-
iteket pedig kérjük, hogy 
szkenneljék be, vagy fotózzák le 
azokat és küldjék el e-mailban az 
mks.nyeremeny@gmail.com címre.
Kérjük tüntessétek fel a neveteket, 
korotokat és iskolátokat/ óvodáto-
kat, valamint adjatok a rajznak egy 
címet.
A versenyre három-– óvodás, alsó 

tagozatos, felső tagozatos kategóri-
ában – várjuk a gyerekek rajzait. 
Idei témánk:

CSUKÁS ISTVÁN MESEHŐSEI

Bármilyen technikával készült 
kasírozott képeket küldhetnek be 
a jelentkezők.

Az alkotások beérkezési határide-
je: 2020. április 17. (péntek), 
16.00 óráig.

A legjobban sikerült rajzok alkotói 
díjazásban részesülnek, valamint 
az elmúlt évekhez hasonlóan egy 
rajz kiválasztásra kerül és a Városi 
Gyermeknap plakátjának alapját 
fogja képezni.

Bordács László
ügyvezető

TÁJÉKOZTATÓ
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú

Nonprofit Kft. egységei programjait, szolgáltatásait szünetelteti.
A Társaság munkatársai ebben az időben háttérmunkákat

végeznek.
Fontos esetekben elérhetőségeink a zárva tartás időszakában:

Közösségi Ház:
8-16 óráig a 06-20-243-5808-as telefonszámon,

illetve a titkarsag@mkskft.hu e-mail címen.
Városi Sportcentrum:

8-16 óráig a 06-20-481-6233-as telefonszámon.
Túri Fazekas Múzeum:

8-16 óráig a 06-70-770-2322-es telefonszámon, illetve a 
fazekasmuzeum@gmail.com e-mail címen.

TourInform Iroda:
8-16 óráig a 06-20-243-6405-ös telefonszámon, illetve a

mezotur@tourinform.hu e-mail címen.
Mezőtúri Városi Televízió

8-16 óráig a 06-70-673-0110-as telefonszámon,
illetve az mvtv@mkskft.hu e-mail címen.

Mezőtúr és Vidéke:
8-16 óráig a 06-20-243-5808-as telefonszámon,

illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail címen.
Megértésüket köszönöm!

Bordács László
ügyvezető
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Kedves Olvasók!

Előző lapszámunkban elhunytjaink között tévesen jelent meg egy név, 
melyet ezúton szeretnénk helyesbíteni: Szántó Gézáné Juhász Margit élt 

84 évet.

A hibáért elnézést kérünk!

A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. törvény 8. § (2) bekez-
dése alapján minden gyermek 
abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig betölti a 3. életévét, 
a nevelési év kezdőnapjától (2020. 
szeptember 1-jétől) legalább napi 
négyórás óvodai nevelésre kötele-
zett.

A koronavírus terjedése okán 
kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 
2020/2021-es nevelési évre történő 
óvodai beiratkozás az alábbi rend-
ben történhet:

A Mezőtúri Református 
Kollégium Óvodai intézményegysé-
gébe történő beiratkozás időpontja:

2020. április 2 — április 17.
A szülő a beiratkozási szándékát 

Lázárné Tor Ildikó óvodai intéz-
ményegység-vezető felé a 06/20-
330-8656-os, vagy a 06/30-790-
3217-es telefonszámon jelezheti, 
majd egyeztetés után a szükséges 
dokumentumokat beszkennelve, 
vagy fénykép formájában kell elkül-
denie a lazartor@reformatus-mtur.
sulinet.hu e-mail címre.

A veszélyhelyzet által megköve-
telt egészségügyi szempontokra 
való különös figyelemmel az óvodai 
beiratkozásra elsősorban elektroni-

kus úton biztosítunk lehetőséget.
Az óvodai beiratkozáshoz szük-

séges csatolandó dokumentumok:
– a gyermek születési anyaköny-

vi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- 
kártyája

– a szülő személyi azonosító és 
lakcímkártyája

– szükség esetén a szülői felügye-
leti jogról szóló nyilatkozat.

Az óvodai felvétel elbírálásánál 
elsőbbséget élvez az a gyermek, aki 
2020. augusztus 31-ig betölti a har-
madik életévét.

A főigazgató a gyermek óvodába 
történő felvételéről legkésőbb 2020. 
április 20-ig dönt, és erről írásban 
értesíti a szülőket.

Óvodánknak felvételi körzete 
nincs, Mezőtúr teljes területéről 
várjuk a gyermekeket!

Mihalina László
elnök-lelkipásztor
Mezőtúri Református 
Egyházközség

Égerné Tamás Annamária
főigazgató
Mezőtúri Református Kollégium

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp 
2020. március 13. pénteki naptól kezdve naponta 

07:00-17:00 óráig

közlekedik.

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
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ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-
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ELHUNYTAK
Fazekas Gáborné  Gonda Erzsébet élt 92 évet

Tar Istvánné Kiss Rózsa élt 89 évet

Fórizs Sándorné Patkós Mária élt 93 évet

Pető Sándor élt 69 évet

Kállai Józsefné Szilasi Gizella élt 65 évet

Papp Istvánné Gál Eszter élt 87 évet

Nagy József élt 82 évet

Tóth Sándor élt 71 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Április 10-16-ig:
 Vasúti gyógyszertár
 Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
 Tel: 56/350-637

 Április 17-23-ig:: 
Újvárosi gyógyszertár
 Mezőtúr, VII. u. 13.
 Tel: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet

Április 10-11-ig:

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

 Április 12-13-ig: 
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u. 
Tel: 06/30/239-9343

Április 18-19-ig: 
dr. Matuska László
5400 Mezőtúr, Szabadság u. 9. 
Tel: 56/350-435;
06/30/978-2286

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.

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

Felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február 
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT. 

üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az 
UNITAS-NAGY BT. látja el.

Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés
ügyintézését a Református temetőkben kezdjék a

temetőgondnoknál.

Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig
Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András

Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Tisztelt Olvasónk!

Tekintettel a kialakult egészségügyi veszélyhelyzetre, a Mezőtúri Kórház 
és Rendelőintézet határozatlan ideig kizárólag sürgősségi eseteket lát el, 

így az ebben az időszakban világra jött újszülöttekről nem készülhet 
kép. 

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy még így is van lehetőség a
Mezőtúr és Vidékében való megjelentetésre, ha lehetőségeikhez mérten 
eljuttatják nekünk a családba érkező baba képét névvel, és az anyuka 

nevével ellátva a Facebookon a Közösségi Háznak, vagy az
ujság@mkskft.hu e-mail címre.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Cseh Nóra
(Ádám Melinda)


