
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCII. évfolyam 12. szám 2020. június 19.

 Üzenet napja pandémia idején 8. old.

 Üzenet a mezőtúri Szőke család leszármazottainak 7. old.

 Kültéri kézilabdapálya épül a Telekiben 3. old.

 Strandolási előírások a COVID pandémia időszakban 10. old.

 Lakossági tájékoztatás a hulladékokkal kapcsolatban 9. old.

  „A 2020-as év élővilága” rajzverseny eredményei 8. old.

Polgármesteri sajtótájékoztató

Június 3-án megtartotta polgár-
mesteri sajtótájékoztatóját 
Herczeg Zsolt polgármester, 
melynek apropója a májusban 
meghozott polgármesteri dönté-
sekről szóló beszámoló.

- Milyen döntések születtek?
H. Zs.: - Az első napirendi pont a 

helyi építési szabályzat rendeleté-
nek módosítása, melyen belül az 
Ipari Parkról volt szó. Itt nemrégi-
ben egy gazdasági társaság 4,6 ha 
területet vásárolt. A jelenleg idevo-
natkozó beépítési előírások nem 
teszik lehetővé, hogy a befektető az 
általa tervezett beruházást megva-
lósítsa. Így kérelemmel fordultak 
Önkormányzatunkhoz, hogy a 
terület besorolását módosítsuk. 
Mire kell itt gondolni:

- Az építendő épület magassága 
- A beépíthetőség mértéke
A másik előterjesztés, ami ugyan-

csak ezt a rendeletet érintette, egy 
család által kezdeményezett módo-
sítás: Mezőtúr külterületén egy 
tanya épülne, és azokat a műszaki 
paramétereket, melyeket meg sze-
rettek volna valósítani, az előző 
rendeletben foglaltak nem tették 
lehetővé. A főépítésszel való egyez-
tetés után - egy bonyolult eljárást 
követően - ez esetben is módosítás-
ra került a rendelet. 

- Mit tudhatunk az 
Önkormányzat gazdasági társasá-
gainál, intézményeinél végzett 
belső ellenőrzésekről?

H. Zs.: - Ezt a témát minden 
évben tárgyaljuk. Ilyenkor a képvi-
selő-testület tagjai képet kapnak 
arról, hogy az önkormányzati szfé-
ra vonatkozásában mely területeket 
érintette a belső ellenőri vizsgálat. 
A feltárt hiányosságokat követően 
az érintetteknek intézkedési tervet 
kell készíteniük azok megszünteté-
sére.  Ezek aztán a későbbiek során 
újra ellenőrzésre kerülnek. Ezt a 
fontos előterjesztést természetesen 
elfogadtam.

- Jelentős téma volt a Mezőtúr 
város gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról szóló 
tájékoztató.

H. Zs.: - Az anyag a bölcsődétől 
kezdődően a középiskolával bezá-
rólag vizsgálja a településen a fiata-
lok, a családok helyzetét. Sajnos 
most is azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy még mindig sok olyan család 
van, ahol nem megfelelően, nem 
felelősségteljesen nevelik a gyerme-
keket. Pozitívumként elmondható, 
hogy akik bajban vannak, számos 
formában segítséget kapnak, mind 
az Államtól, mind az 
Önkormányzattól. Ezúton is nagy 
tisztelettel megköszönöm a szociá-
lis területen dolgozó kollégáim 
áldozatos munkáját. További mun-
kájukhoz sok erőt kívánok, mert 
sajnos számos olyan esettel talál-
koznak, melyhez komoly lelkierőre 
van szükségük.

(folyt. a 2. oldalon)

Idézetek a mindennapokra

Egyszer megkérdezték az idős Mestert:
- Mester, melyik a fontosabb; szeretni, vagy szeretve lenni?

A Mester egy pillanatig töprengett, majd így szólt:
- A madárnak melyik a fontosabb; a bal, vagy a jobb szárnya?

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Következő téma a Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító 
okiratának módosításáról szólt, 
mely tulajdonképpen egy aktuali-
zálást foglalt magában, valamint a 
Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról dön-
töttem, az elmúlt időszakban tör-
tént változások kerültek bele. Ilyen 
változás az, hogy az építési hatósá-
gi jogkör elkerült tőlünk, valamint 
egy új közterület - felügyeleti osz-
tály jött létre, melyet az elmúlt 
évek tapasztalatai indokoltak 
(elhagyott ingatlanok, szemetelé-
sek, rongálások stb.). A problé-
mákkal kapcsolatosan országgyű-
lési képviselőnket is megkerestük, 
mert központi jogszabály változás-
ra is szükség van ahhoz, hogy a 
jegyző hatékonyabban tudjon fel-
lépni. Ezen felül az SZMSZ-ben 
osztályaink feladatainak aktualizá-
lása történt még meg, és így a 
módosítás elfogadásra került.

- Hogyan alakulnak a Mezőtúr-
Szarvas közötti komp- és révátkelő 
hely viteldíjai?

H. Zs.: - Kikérve képviselő társa-
im, valamint az üzemeltető 
Intézményellátó Kft. véleményét, 
az emelés mellett döntöttem. Nem 
jelentős mértékű emelésről van 
szó, vannak tételek, melyeknél 
maradt ugyanaz az ár, mint pl. a 
személyjegy 100 Ft, de összességé-
ben a tételek felénél emeltünk. 
Valamint a jegystruktúra rendszer 
sem változott, tehát ugyanazokat a 
jegyeket fogjuk árusítani.

A Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda térítési díjai is emelkedni 
fognak, de hangsúlyozom, nem 
drasztikus mértékben. Mindkét 
esetben, tehát a kompnál is és a 
strandnál is az elmúlt időszakban 
történt anyagár - emelkedés, a bér-
emelések tették indokolttá a szol-
gáltatások díjainak emelését. A 
strandnál megmaradt az a konst-
rukció, hogy a mezőtúri polgárok, 
a mezőtúri lakcímkártyával rendel-
kezők olcsóbban mehetnek be, és 
ha megnézzük a környező telepü-
lések fürdőjegy árait, a miénk nem 

a valóságtól elrugaszkodott, és ezt 
mérlegelve döntöttem.

- Számos napirendi pont foglal-
kozott az önkormányzati gazdasá-
gi társaságok beszámolóival.

H. Zs.: - A beszámolókkal és a 
Kft.-k üzleti terveivel kapcsolato-
san minden esetben az anyagok 
elfogadásra kerültek, viszont azok-
nál a cégeknél ahol a Felügyelő 
Bizottság az ügyvezető vonatkozá-
sában alapbér – emelésre, illetve 
jutalom kifizetésére tett javaslatot, 
a képviselő társaim által beérkezett 
javaslatokból kiindulva azt a dön-
tést hoztam, hogy ez év novembe-
rében térjünk vissza a kérdésre. 
Ennek pedig az az oka, hogy a 
vírus-helyzet miatt – ami a gazda-
ságot igen csak rosszul érinti – 
minden bizonnyal az fog 
bekövetkezni, hogy az 
Önkormányzatunk adóbevételei 
jelentős mértékben csökkenhet-
nek, melynek mértékét így előre 
nem lehet megmondani. Konkrétan 
majd novemberben fogjuk látni, 
hogy milyen anyagi helyzetben 

leszünk, és ez az adóbevétel-kiesés 
milyen mértékű. Addig sajnos nem 
tudunk beszélni jutalomról és bér-
emelésről. Az elsődleges cél az, 
hogy az önkormányzati feladat-
ellátási rendszer egyáltalán működ-
ni tudjon. Én arra számítok, hogy 
június végén a képviselő-testület 
ülésezni tud, és akkor már a költ-
ségvetés módosításáról is tárgyal-
nunk kell. Az illetékes kollégáim-
mal áttekintettük a költségvetésün-
ket, és kb. 170 millió Ft-nyi össze-
get jelöltünk meg, amit tulajdon-
képpen tartalékba helyeznénk, 
tehát ebben az évben nem használ-
nánk fel pont azért, ha ilyen mérté-
kű bevétel-csökkenés történik, 
akkor azt mindenféle probléma 
nélkül tudjuk kezelni. Köszönöm 
minden ügyvezető kollégának a 
munkáját, hiszen arról lehet beszá-
molni, hogy minden gazdasági tár-
saságunk jól látta el feladatát.

- Mit lehet tudni a Fóti úti, volt 
Tüdőgondozó helyén elképzelt 
Idősek Napközi Otthonáról?

H. Zs.: - Az ezzel kapcsolatos 
pályázat kiírásra került, 166 millió 
forintra pályázott az 
Önkormányzat, sikerrel. A mostani 
döntés pedig a támogatási szerző-
dés aláírásáról szólt. Úgy döntöt-
tem, hogy aláírom, nem hagyjuk 
elveszni ezt a forrást. Azt azért el 
kell mondani, hogy a képviselő-tes-
tület megosztott volt a kérdésben, 
a FIDESZ-KDNP képviselői támo-
gatták az aláírást, a Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesület képvise-
lői viszont nem javasolták mond-
ván, számos ingatlan alkalmas 
arra, hogy betöltse ezt a feladatot. 
Véleményem szerint viszont ennek 
a feladatnak az ellátására nincs 
jelenleg alkalmas épület 
Mezőtúron. Rendkívül szigorú jog-
szabályi háttere van annak, hogy 
egy idősek nappali ellátását biztosí-
tó intézmény működési engedélyt 
kapjon. Még akkor is ez a vélemé-
nyem, ha majd a megvalósításhoz 
önerőt kell biztosítanunk. Így a 
támogatási szerződés aláírásával a 
beruházás megvalósításának elő-
készületei elkezdődhetnek.

- A következő döntés szintén 
TOP-os pályázattal kapcsolatos.

H. Zs.: - Így van, a közétkeztetést 
ellátó konyhánknál 60 millió Ft-ot 
nyertünk el a TOP rendszeréből. 
Hat mezőtúri vállalkozást hívtunk 
meg, mivel ez egy meghívásos köz-
beszerzési eljárás volt, mely a kivi-
telező kiválasztására irányult. 
Sajnos az eljárás eredménytelen 
lesz, így nyílt felületre kerül a pro-
jekt, és bárki pályázhat majd rá.

Még egy pályázat került tárgya-
lásra, méghozzá a TOP 4.3.1.-es, 
ami a” Leromlott városi területek 
rehabilitációja” címet viseli. Van 
egy másik TOP-os projektje 
Önkormányzatunknak, melynek 
az Újváros az akcióterülete, és az 
ott élők néhány tagjának felzárkóz-
tatását céloztuk meg általa. Ha egy 
adott önkormányzatnak van egy 
ilyen projektje, akkor pályázhat a 

4.3.1.-ben is, tehát mi is megtehet-
tük ezt. Így döntöttünk arról, hogy 
két szolgálati lakás felújítását és a 
mindenki által ismert színpados 
iskola épületének rehabilitációját 
célozzuk meg. Ez utóbbira úgy 
pályázhattunk, hogy valamilyen 
szociális tevékenység is folyik majd 
az ingatlanban, így a Családsegítő 
Szolgálat ügyfélfogadást fog ott tar-
tani, ennek következtében tehát 
szociális jelleggel is működik majd, 
ugyanakkor közösségi térként is 
funkcionálhat.  A pályázni kívánt 
forrás 150 millió forint.

- Fontos téma volt a Felsőrészi 
temető ravatalozójának üzemelteté-
se.

H. Zs.: - Az elmúlt öt évben a 
szolnoki Pietas Kft. volt a szerző-
dött partnerünk, és a vele való 
szerződésünk május 31-vel 
megszünt. Sajátos tulajdoni hely-
zet áll fenn, hiszen a temető a 
Református Egyházközség tulajdo-
na, míg a ravatalozó az 
Önkormányzaté. A Református 
Egyházközség presbitériumának 
döntése alapján február 1-től az 
Unitas – Nagy Bt. lett az üzemelte-
tője mindkét temetőnek, és most 
június 1-től mi is ez utóbbinak 
adtuk át a ravatalozó üzemelteté-
sét. Mindig az volt az önkormány-
zat álláspontja, hogy a ravatalozót 
ugyanaz a gazdasági társaság 
működtesse, mint a temetőt. Tehát 
öt évre az Unitas –Nagy Bt.-nek 
adtuk ki bérbe a ravatalozót.

- Ismét van pályázati lehetőség a 
komp felújítására.

H. Zs.: - Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által 
kiírt pályázaton 6,2 millió forint 
támogatást szeretnénk elnyerni. Jó 
hír, hogy az eddigiektől eltérően a 
30% önerő helyett 20%-ot kell biz-
tosítani, ami durván 1,5 millió 
forint. Évről – évre fontosnak tart-
juk a komp és környezetének fej-
lesztését. A mostani pályázat a rév 
(folyt. a 3. oldalon) 
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házat is érinti, egy új csónakmo-
tor kerülne beszerzésre, továbbá 
kicserélnénk a 200 m hosszú főkö-
telet, valamint egy új jegyrendszer 
kerülne bevezetésre.

- Milyen változások történtek az 
Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában?

elnök, Patkós Lajos lemondott, 
és Patkós Éva került a helyére. A 
választásokat követő egyezségek-
be beletartozott, hogy ebbe a két 
bizottságba a FIDESZ-KDNP dele-
gál elnököt, ez alapján hajtottam 
végre az SZMSZ módosítását.

- Mit tudhatunk a „Zöld kapcso-
lat kialakítása Mezőtúron” elneve-
zésű projektről?

H. Zs.: - A játszótéri – és 
fitneszeszközök beszerzése kap-
csán lefolytatott árajánlatok beké-
résének következtében az 
Intézményellátó Kft. lett a nyertes 
ugyanúgy, mint az utcabútorok 
beszerzése kapcsán is. Néhány 
héten belül ezek az eszközök 
beszerzésre kerülnek, így a projekt 
most már tényleg a befejezéséhez 
közeledik, a mezőtúriak pedig azt 
fogják látni, hogy közterületeink 
ez által is megszépülnek, és bízom 

benne, hogy minden korosztály 

örömét leli majd ezen eszközök 
használatában.

Még egy örömhírrel szolgálha-
tok, ugyanis a Városi 
Sportcentrumban CLLD pályázat-
ból,  10 millió forint értékben  négy 
teniszpályát fogunk felújítani. Itt a 
HÓD 2000 Kft. lett a nyertes kivite-
lező. 

Mindezeken kívül az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó témákról is 
döntést hoztam, a Bizottság elnö-
kének, dr. Siposné Varga Ildikó 
véleményét kikérve. Napirenden 
voltak többek közt:

- A Berettyó-Körös Többcélú 
Társaság beszámolója, illetve ez 
évi tervei

- A Városi Bölcsőde beszámolója 
és terve a 2020-as évre vonatkozó-
an

- A Mezőtúri Kórház – és 
Rendelőintézet beszámolója és az 
idei évvel kapcsolatos elképzelései

- Illetve lakásbérleti szerződések 
meghosszabbításáról, és lakáshoz 
jutást elősegítő pénzügyi támoga-
tásról is születtek döntések.

Miskolczi Adrienn

FELHÍVÁS
útkereszteződések beláthatóságának biztosítására

Tisztelt Ingatlantulajdonosok, 
Ingatlanhasználók!

A fák és bokrok belógó ágai 
nagymértékben zavarják, eseten-
ként veszélyeztetik az utak, utcák 
kereszteződésében a biztonságos 
közlekedést, akadályozzák a köz-
úti jelzések észlelését, láthatósá-
gát. A hatályos útügyi műszaki elő-
írások szerint a szintbeli csomó-
pontokban 0,8 és 2,5 m magasság 
között olyan beláthatóságot (rálá-
tási háromszög) kell biztosítani, 
amely mentes a rálátást akadályo-
zó létesítményektől, parkoló gép-
járművektől és növényzettől.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a település 
környezetvédelméről szóló 
21/2005. (VII.8.) számú rendelete 
szerint „az ingatlanok előtti köz-
használatú zöldterületeken lévő 
növények (fák, cserjék, gyep) gon-
dozása, karbantartása az ingatlan 
tulajdonosának, használójának 
kötelessége. A közhasználatú zöld-
területek, ingatlanok gondozása 
magában foglalja a rendszeres 

növényápolást, cserjék, bokrok 
nyírását, a kiszáradt, kipusztult 
növényzet pótlását, a terület fűma-
gasságának maximum 20 cm-en 
tartását, a járda és az úttest fölé 
nyúló ágak és bokrok, gyalogos és 
gépjármű biztonságos közlekedé-
sét biztosító nyesését.” 

Kérjük az érintett ingatlan tulaj-
donosokat, használókat, hogy az 
útkereszteződésekben az előírt 
beláthatóságot akadályozó 
növényzet visszavágását, nyesését, 
szükség esetén eltávolítását a bal-
esetek megelőzése érdekében 
haladéktalanul végezzék el.

Amennyiben az ingatlantulajdo-
nosok, használók a növénygondo-
zási feladataikat nem végzik el, az 
önkormányzat a balesetveszély 
elhárítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megteszi.

Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal

Jegyzője

Tisztelt Lakosság!

A járványügyi helyzet javulásá-
nak köszönhetően 2020. június 
15-étől Magyarország területén 
valamennyi engedélyezett egész-
ségügyi ellátás korlátozás nélkül 
végezhető a járványellenes készült-
ség fenntartása mellett.

A kórházak esetében azt jelenti, 
hogy a koronavírus-fertőzöttek ellá-
tására korábban elkülönített ágyak 
80 százalékát lehet felhasználni a 
fekvőbeteg ellátást igénylő betegek 
gyógykezeléséhez, 20 százalékot 
azonban továbbra is a COVID-
betegek ellátására kell fenntartani.

A Magyarország területén műkö-
dő, valamennyi fekvőbeteg szakel-
látást nyújtó egészségügyi intéz-

ményben elrendelt látogatási tila-
lom – a COVID fertőzéssel nem 
érintett szervezeti egységek vonat-
kozásában – feloldásra került.

A háziorvosi, házi gyermekorvo-
si ellátás, valamint a járóbeteg-
szakellátás esetében is időkorláto-
zás nélkül újraindultak az ellátások 
2020. június 15-től, tehát érvényét 
veszítette az előjegyzési szabály, 
mely óránként négy beteg ellátását 
engedélyezte.  A rendelésekre 
azonban továbbra is telefonon kell 
időpontot kérni.

Herczeg Zsolt
polgármester

Kültéri kézilabdapálya épül a Telekiben

Június 4-én érkezett a jó hír, 
miszerint egy újabb sikeres önkor-
mányzati pályázatunknak köszön-
hetően kültéri kézilabdapálya léte-
sülhet a Karcagi SzC Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma udvarán.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
támogatásának köszönhetően egy 
UV álló, műanyag burkolatú, szab-
ványméretű pálya kerülhet kialakí-
tásra idén nyáron, amely jó és rossz 
idő esetén is használható. A beru-
házást 100%-os intenzitással a 
Szövetség finanszírozza, tehát a fej-
lesztés önkormányzati önerőt nem 
igényel.

Az erről szóló pályázatot Vasas 
István, a Mezőtúri 
Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezető-

je készítette elő és munkájának 
köszönhetően érkezik ez a támoga-
tás Mezőtúrra. A pálya nemcsak 
kézilabda sportágra alkalmas, így 
jól szolgálhatja a középiskola min-
dennapjait.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
elkötelezett a településen élő gyer-
mekek mindennapos testmozgásá-
nak, sportolási lehetőségeinek 
támogatásában, ezért örülünk, 
hogy egy újabb fontos fejlesztés 
valósulhat meg városunkban.

A sikeres pályázat jól tükrözi 
Mezőtúr és a Magyar Kézilabda 
Szövetség sok évre visszanyúló jó 
kapcsolatát.

Szűcs Dániel
alpolgármester
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy tudomásunk szerint 2020. évben nem kerül 
sor lakossági tüdőszűrésre Mezőtúron. 

Jelenleg Szolnokon végeznek szűrést azok részére, akiknek pl. a
munkavégzéséhez, vagy szakmai gyakorlathoz kötelező. Ehhez

üzemorvosi, vagy iskolaorvosi beutaló szükséges, a háziorvosi beutaló 
nem megfelelő.

Telefonon kell időpontot kérni (56/512-990/2854; 56/512-990/2992),
mert csak előre egyeztetett időpontban fogadnak beteget. 

Beutaló, szájmaszk, kiskorú esetén szülői kíséret kötelező. 
Fontos a megadott időpont pontos betartása.

A rendelés helye: 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.

Rendelési idő:
H: 7.00 – 16.00
K: 7.00 – 16.00
SZ: 7.00 – 16.00
CS: 7.00 – 16.00
P: 7.00 – 13.00

  Herczeg Zsolt
polgármester

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Polgármestere 2020. május 25-én rendeletet alkotott:

- Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

(01707/40 hrsz)

- Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 2/2004.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (077/3 hrsz)

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

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

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2017. (XI.17.)
rendelete értelmében – többek között - tüzelő támogatást nyújt az arra 

jogosultak részére.
A 21/2017. (XI.17.) rendelet alapján a támogatás az önkormányzat éves 

költségvetési rendeletében fedezettel rendelkező összeg erejéig
nyújtható.

Tekintettel arra, hogy a 2020. év költségvetési rendeletében tűzifa
támogatásra meghatározott összeg kifizetésre került, így jelenleg nem 

áll módunkban további tüzelőtámogatást megállapítani.
A szociális ellátásokra fordítható állami támogatás összege az idei évben 

21 millió forinttal lecsökkent, egyrészt emiatt, másrészt a kialakult 
veszélyhelyzet miatt várhatóan saját forrásból nem tudjuk az idei évben 

kiegészíteni a költségvetésben meghatározott összeget.
Önkormányzatunk az októberi, novemberi hónapokban fogja azt

pontosan látni, hogy az adóbevétel csökkenés milyen mértékű lesz, 
ennek függvényében tudunk majd esetlegesen átcsoportosítani forrást, 

tűzifa támogatásokra. 
A többi támogatási forma továbbra is igényelhető.

További felvilágosítás a 06-56/551-930-as telefonszámon kérhető.

Kérem szíves megértésüket!

Herczeg Zsolt
polgármester

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Polgármestere 2020. június 11-én rendeletet alkotott:

- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (XI.07.) számú rendeletének 

módosításáról 

- A települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok tiszte-
letdíjáról szóló 21/2019.(XI.08.) számú rendeletének módosításáról

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

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

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Pályázat

Mezőtúri szálláshelyek is pályázhatnak a Kisfaludy Programban
Magyarország Kormánya 150 milliárd forintot biztosít turisztikai 

fejlesztésekre, a magyarországi szálláshelyek teljeskörű megújítását 
célzó Kisfaludy Program keretében.

Felhívom a legfeljebb 8 szobás mezőtúri szálláshely tulajdonosok 
figyelmét, hogy ők is pályázhatnak a szobánként 1 millió forintos 

támogatásra.
A támogatási igények benyújtásának határideje:

2020.június 4. napjától 2020. július 15-ig
A részletekről az alábbi linken tájékozódhatnak:

www.kisfaludyprogram.hu

Herczeg Zsolt
polgármester
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Üzenet a mezőtúri Szőke család leszármazottainak szerte a világban

Szőke Zsigmond mezőtúri fake-
reskedő 1866. március 10-én szüle-
tett Szolnokon. Bergen-Belsenben 
ölték meg 1945. január 20-án. 
Halála előtt a Mezőtúri Izraelita 
Hitközség elnöke volt. Fiai közül 
István 1905-ben, György 1913-ban 
született. István 1935-ben kötött 
házasságot Wohl Annával. Nekik 
két lányuk született: Éva és Vera 

(?). István 1943-ban munkaszolgá-
latosként halt meg, míg Szőke 
Zsigmondot, Györgyöt, illetve 
István feleségét, Annát és gyerme-
keiket 1944-ben a város zsidóságá-
val együtt elhurcolták Mezőtúrról. 

A haláltáborból György, a sógornő-
je, Wohl Anna és gyermekei haza-
jöttek. Ezután György feleségül 
vette Annát, az államosításig fake-
reskedő volt Mezőtúron, majd 
Budapestre költöztek. Anna ott 
kötöde üzletet nyitott, két lánya 
pedig Svájcba költözött. 

A helyi kutatóknak ennyi isme-
retük van a családról.

Simonyi Andrea Mezőtúron, az 
„Üzenet napján” 2019. június 16-án 
elhangzott beszédéből idézek:

„Valamikor a 2000-es évek 
végén, egy szép nyári napon váci 
otthonában élő anyámat látoga-

tom. A tálalóban, a szobában, ahol 
nagyanyám is utolsó éveit élte, 
ragyogó étkészlet. Megcsodálom, 
és anyám meglepő megjegyzést 
tesz. „Ennek a tálnak története 
van”. Számozott kerámia készlet, 
hatalmas kék pillangók a vöröses 
tányérokon. ’A fakereskedő házá-
ból való’ – mondja anyám, a zsidó 
házból, ahová költöztünk, míg 
nem jött a front. Mert a ház üresen 
maradt. Gazdáit Auschwitzig vagy 
talán Bergen-Belsenig - vitték azok 
a vagonok…”

„Azért vagyok itt, hogy átnyúl-
jak a szakadékon, nemcsak meg-
tudni szeretném a fakereskedő csa-
lád nevét, hanem találkozni, ha 
vannak, leszármazottaikkal és sze-
mélyesen kifejezni feléjük megkö-
vetésem…”

• Seres Attiláné üzeni, hogy 
édesapja – Polgár Bálint ácsmester 
– volt az, aki rejtegette a család 
értékeit, majd a hazatérésükkor 
azokat visszaszolgáltatta.

• Erdős cipész leszármazottai 
üzenik, hogy a Szőke család halál-
táborból visszatérő tagjait szeretet-
tel fogadták házukban, miután 
nem volt hol lakniuk.

• Miskolczi Pálné Kati néni 
üzeni, hogy emlékeiben Wohl 
Anna nagyon szép asszonyként 
jelenik meg. Nem felejti, hogy 
1948-ban Nádházi András esküvő-
jén együtt volt a Szőke családdal.
Pillanatképek.

A mezőtúriak szeretettel emlé-
keznek Önökre. Várjuk jelentkezé-
süket a mezőtúri Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület Facebook-
oldalán, illetve az egyesület vala-
mely elérhetőségén, melyeket meg-
találnak honlapunkon (http://
bodokifodor.hu/).

Mlinárcsek János
az üzenők nevében

A fájdalom menete
/1944. június 16. emlékére/

Lépteikben szívük dobbant,
Hol lassabban, hol gyorsabban,

Tétovázva, reménykedve,
Egymást féltve, átölelve.

Kicsi gyermek, Mamát fogja,
Kezét kezébe szorítja,

Másik kezében kedvence,
Babácskáját vigasztalja.

Az Anya lelkével fogja,
Átöleli szeretteit,

Reménykedve néz az égre,
Fájdalommal visszatekint.

Koppanó léptek halk zaja,
Félelem, bánat sóhaja,

Becsukódó ajtó csattan,
Fájó parancs, gyorsan, gyorsan.

Akkor megkondul a harang,
Úgy búcsúzik, hogy hívogat,
Reményt ad a visszavárás,

Messze hangzik a biztatást.

Ez a Harang még most is él,
Átölel és hozzád beszél,

Szíved dobban zúgásában,
Élj nyugodtan, boldogságban,

Szeretetben, szabadságban
És örökké biztonságban.

(dr. Keresztes Károly)

Tisztelt Emlékező Közösség!

Tisztelt Mezőtúriak!

Amikor lesújt a balsors, akkor 
derül ki, ki a bátor, ki az igaz 
ember!

Ki az az ember, - aki bátran, 
keresztyén hitelvei mellett kiállva-, 
kockáztatva akár saját, vagy akár 
közvetlen környezetét. 

Volt egy ember, volt egy lelkész 
Mezőtúron, egy evangélikus lel-
kész, aki településünk, városunk 
vészterhes időszakában, vészjósló 
helyzetben, bátran kiállt honfitár-
saiért.

1944. június 16-án megszólaltat-
ta a templom harangját, keresz-
tény-embertársi szolidaritását kife-
jezve, vállalva embertársaiért, a 
menetelő, szomorú sorsú zsidó 
családokért.

Tette ezt úgy, hogy nem tehette 
másképp…

Tette ezt ebben az időszakban, a 

katolikus és református vallású 
emberek pásztoraként is…

Tette ezt úgy, hogy talán nem 
sejtette, nem tudta milyen tragédia 
vár a menetelő családokra…

Botyánszky János példája, 
embersége, keresztyén hitében és 
a zsidó közösségekért egész életé-
ben történő kiállása példaértékű 
mindannyiunk számára!

Emlékezzünk rá közösen, mert:
„Az igaznak emlékezete áldott” 

Példabeszédek 10:7

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
„Botyánszky János”díj átadására a 
jelenlegi egészségügyi helyzetre 
való tekintettel egy későbbi idő-
pontban kerül sor.

Herczeg Zsolt 
polgármester
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Zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron a rekreációs-,
intézményi- és lakóövezetek között

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001

„A 2020-as év élővilága” rajzverseny eredményei

Mezőtúr Város Önkormányzata 
6-10 éves mezőtúri lakos gyerme-
kek részére rajzverseny pályázatot 
hirdetett meg a „Zöld kapcsolat 
kialakítása Mezőtúron a rekreáci-

ós-, intézményi- és lakóövezetek 
között” projekt keretében. 

A rajzverseny témája kapcsoló-
dott a természetvédelemmel, az 
élővilággal foglalkozó szervezetek 
által megválasztott, a 2020-as év 
élőlényei, fajai bemutatásához: a 
vidra, a vörösbegy, az erdei füles-
bagoly, a keresztes vipera, a süllő, 
a tavaszi álganéjtúró, a tatár juhar, 
a májvirág és a csoportos csésze-
gomba ábrázolása gyerekszem-
mel. A rajzverseny pályázattal az 
élővilág védelmére, a természet 
megóvására hívtuk fel a figyelmet: 
a téma megjelenítése egyben némi 
kutatómunkát is igényelt az érdek-
lődő gyermekek számára, az egyes 
fajok külső megjelenését, főbb jel-
lemzőit is meg kellett ismerniük az 
alkotások elkészítéséhez. A pálya-
munkák elkészítésének technikája 
és kialakított mérete szabadon 
választható volt. A versenyre 289 
rajz érkezett be, amelyek közül 57 
gyermek alkotása került díjazásra.

Eredmények:
„Az avar- és a talajszint lakói” 

(keresztes vipera, tavasz álganajtú-
ró, májvirág, csoportos csésze-
gomba ábrázolása) kategóriában:

I. helyezés: Juhász Nándor 1. 
osztály; Bende Dominik 2. osztály; 
Vékony Vivien 3. osztály; Fulajtár 
Bianka 4. osztály.

II. helyezés: Nagy Blanka 
Antónia 1. osztály; Csípő Nimród 
2. osztály; Pelyhe Szabolcs 3. osz-
tály, Bámer Veronika 4. osztály.

III. helyezés: Barna Liliána 1. 
osztály; Puskás Kamilla 2. osztály; 

Fórizs Berta Zita 3. osztály; 
Süveges Eszter 4. osztály.

Különdíj: Gecser Pálma 1. osz-
tály; Glózik Gréta 3. osztály; 
Kézsmárki Hanna 4. osztály.

„Fák, cserjék, bokrok élővilága” 
(vörösbegy, erdei fülesbagoly, 
tatár juharfa ábrázolása) kategóri-
ában: 

I. helyezés: Szőllősi Nóra 1. osz-
tály; Arany Viktória 2. osztály; 
Bagdán Réka 3. osztály; Kópis 
Viktor 4. osztály.

II. helyezés: Rafael János 1. osz-
tály; Dávid Hunor 2. osztály; Szűcs 
Dominik 3. osztály; Csató Judit 4. 
osztály.

III. helyezés: Karsai Márton 
Zsolt 1. osztály; Paholcsek 
Dominik 2. osztály; Kővári 
Barnabás 3. osztály; Herczegh Lilla 

4. osztály.
Különdíj: Koller Hanna 1. osz-

tály; Rafael Jázmin 2. osztály; 
Számoly Zoltán 3. osztály; Major 
Regina 4. osztály.

„Élet a vízben, vízparton” 
(vidra, süllő ábrázolása) kategóriá-
ban: 

I. helyezés: Berzétei Vivien 1. 
osztály, Hegyi Anna 2. osztály; 
Gombás Benedek 3. osztály; 
Kovács Patrik 4. osztály.

II. helyezés: Szin Zsuzsanna 1. 
helyezés; Savella Alíz 2. osztály; 
Bokor Hanna 3. osztály; Zámbó 
Lili 4. osztály.

III. helyezés: Nikita Dominik 1. 
osztály; Juhász Attila 2. osztály; 
(folyt. a 9. oldalon) 

Az idén a járvány fokozott elővi-
gyázatosságra intett bennünket, a 
szokásos júniusi megemlékezést 
csak szűk istentiszteleti keretek 
között lehetett megtartani az evan-
gélikus gyülekezet Védekezési 
Szabályzatát figyelembe véve.

A Mezőtúri Evangélikus 
Templom harangjai istentiszteletre 
hívtak, mint minden vasárnap, 
Ezékiel próféta könyvének 2. feje-
zetében található 6b verse pedig 
arra sarkallt bennünket, hogy áll-
junk ki az igazságért, merjünk 
szólni és cselekedni, ha szükség 
van rá: „Ha csalán és tövis szurkál 
is téged, ha skorpiók közt ülsz is, 
akkor se félj beszédüktől, ne ret-
tegj …!” Mindannyiunknak az 
igazság és szeretet szavára van 
szüksége ma is, a Szentírás üzene-
tére, a 10 parancsolat és a szeretet 
törvényére és értékrendjére, hogy 
túléljünk ebben a világban. A pró-
féták jó példát mutattak, hogyan 
kell kitartóan átadni az igazságot, 
hogy páratlan és megtartó erejű hit 
jöjjön létre az emberek szívében. 
Isten ma is munkálkodik ebben a 
világban, de szükség van ilyen 
emberekre, mint a Szentírásban 
példaként működő próféták vagy 
Botyánszky János esperes úr, aki-
nek pályafutása mai sok ember szí-
vét tölti el hálával.

Az istentisztelet végén tisztele-
tünk jeleként olvastuk fel e soro-
kat, majd elhelyeztük a megemlé-
kezés koszorúját és virágait a 
templomunk melletti emlékműnél: 
Botyánszky János evangélikus lel-

kész 1934-től közel húsz éven át 
végzett hűséges szolgálatával gon-
dozta a mezőtúri evangélikusokat, 
1942-től a Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye esperese lett. 
Embersége még a megpróbáltatás 
éveiben is gyümölcsöket termett, 
pedig belvíz és idegen hadsereg 
nehezítette szolgálatát. 1944. júni-
us 16-án megszólaltatta az evangé-
likus templom harangját a mezőtú-
ri deportált zsidók téglagyári gettó-
ból

a vasútállomásra történő szo-
morú menetele alatt. Ő volt 1944-
ben a református gyülekezet pász-
tora és a katolikus hívek gondozó-
ja. 1945-ben a város egyetlen 
helyén maradt lelkésze. Hat évig 
pótrabbija a városba visszatért 
kevés, megmaradt zsidó ember-
nek. Beszélt szlovákul, németül, 
héberül, valamint tudott latinul, 
ógörögül, tótul és oroszul. 
Feleségével együtt építették fel 
Túlakörösön a tanyasi iskolát. 
Több egyházi és társadalmi szer-
vezet tagja volt, mint pl. a Luther 
Szövetség elnöke, Hadigondozottak 
Országos Szövetségének megyei 
titkára, városi képviselő. A város 
életében fontos szerepet játszott. A 
rászorulóknak nem csak vigaszt, 
hanem szükség szerint pénzt, élel-
met adott nemzetiségüktől és val-
lási hovatartozásuktól függetlenül. 
Temetőnkben megtalálható sírja, 
templomunk melletti emlékműve 
mindörökké őrzi emlékét, mely 
szívünkben is tovább él. Példája és 
embersége azt az üzenetet hordoz-
za számunkra, melyre Isten igéje 
bennünket is hív, hogy az igazsá-
gért álljunk ki szóval és cseleke-
dettel, mert az Isten igéjéből szár-
mazó hit minden nehézségen átve-
zet bennünket.   

Remélem jövőre a járvány nem 
akadályoz meg bennünket abban, 
hogy nagyobb létszámmal és kiter-
jedtebb programmal is megemlé-
kezhessünk példát adva az utókor 
számára! 

Fülöp Mónika
 evangélikus lelkész

Üzenet napja pandémia idején 

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Pályi Balázs mesterember

2020. március 27-én, 97 éves
korában elhunyt. Felejthetetlen 
halottunkat 2020. június 26-án,

11 órakor helyezik végső
nyugalomra a Felsőrészi

temetőben.

Búcsúznak tőle családtagjai,
barátai, ismerősei

Varga Jázmin Anikó 3. osztály; 
Medvegy Milán 4. osztály.

Különdíj: Varga Bettina 1. osz-
tály; Rafael József 2. osztály; 
Kovács Luca 3. osztály.

„A 2020-as év élővilága” össze-
tett rajz kategóriában: 

I. helyezés: Bíró Jázmin 2. osz-
tály; Seres Zoltán, Csuka Henrietta, 
Petró Patrik, Kurilla Noémi és Tóth 

Sándor közös rajza 4. osztály.
II. helyezés: Asztalos Adrián 2. 

osztály; Pete Zoé 4. osztály.
III. helyezés: Busi Lilla 2. osz-

tály; Polgár Bence 4. osztály.
Különdíj: Deák Sára 4. osztály.
A pályamunkák értékelését 

követően az iskolák részére elju-
tattuk a díjazott gyermekek juta-
lomkönyveit és az okleveleket. 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
honlapján (www.mezotur.hu) 
online kiállítás keretében kerültek 
kiállításra a verseny során díjazott 
rajzok, továbbá valamennyi pálya-
munka megtekinthető a honlapon. 

Gratulálunk a természetszerető 
gyermekeknek, felkészítő tanárok-
nak és a szülőknek!

Mezőtúr Város Önkormányzata

Lakossági tájékoztató lombhulladék, elektronikai hulladék, 
valamint a zöldterületekről származó biológiailag lebomló

hulladékokkal kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Mivel egyre nagyobb környezet-
védelmi problémát okoz a közterü-
leteken illegálisan elhelyezett hul-
ladékok folyamatosan növekedő 
mennyisége, az alábbiakról szeret-
ném tájékoztatni Önöket:

Mezőtúr város közigazgatási 
területén az NHSZ Szolnok 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja 
el a hulladékszállítási közszolgál-
tatást, mely Mezőtúron a Kávási 
Sándor utca 52. szám alatt üzemel-
teti a Hulladékudvarát.

A Hulladékudvarban lehetőség 
van a lakosságnál keletkezett lom-
hulladék, elektronikai hulladék, 
gumi hulladék, valamint biológiai-
lag lebomló (zöld) hulladékok 
elhelyezésére is.

A Hulladékudvaron kizárólag 
a háztartásokban keletkező hul-
ladékok helyezhetőek el. 

Mezőtúri lakcímmel rendelkező 
magánszemélyek térítésmentesen 
vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

A zöldhulladék lerakásának 
lehetőségét a közterületen elhelye-
zett konténer biztosítja.

A konténerbe kizárólag az 
NHSZ Szolnok Kft. hulladékudva-

rában árusított zöld színű, NHSZ 
emblémás, biológiailag lebomló 
zsákokban, vagy műanyag -, illetve 
egyéb csomagolásmentesen 
helyezhető el a zöldhulladék.

Amikor megtelt a konténer, 
kérem, ne helyezzen mellé zöld-
hulladékot, ugyanis ez illegális 
hulladéklerakásnak minősül, ami 
szabálysértési eljárást és bírságot 
is vonhat maga után.

Javaslom, mielőtt kivinné hulla-
dékát a Hulladékudvarhoz, szíves-
kedjen tájékozódni az alábbi tele-
fonszámon (+36 20) 331-1579 ügy-
félfogadási időben.

Nyitvatartási idő:

hétfő: 7:00-15:00
kedd: 7:00-15:00

szerda: 7:00-15:00
csütörtök: 10:00-18:00

péntek: 7:00-15:00

Kérem Önöket, vigyázzunk 
mindannyian környezetünk védel-
mére és szépségére!

Herczeg Zsolt
polgármester
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A koronavírus járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzetben szük-
ségszerűen meghozott, korlátozó 
intézkedéseknek, illetve a lakosok 
fegyelmezett együttműködésének 
következtében a Kormány enyhítő 
intézkedéseket eszközöl, megindít-
va ezzel azt a folyamatot, melynek 
eredményeként a „megszokott” 
rend visszaállhat az emberek életé-
ben. Szeretnénk kiemelni, hogy 
továbbra is fontos az odafigyelés, 
illetve a meghozott szabályok, ren-
delkezések pontos betartása. A 
nyár közeledtére való tekintettel, 
fontosnak tartjuk a koronavírus jár-
vány ideje alatt a szabadidős tevé-
kenységek végzése, különösképp a 
vízpartokon és strandokon töltött 
pihenés során betartandó szabá-
lyok ismeretét, hiszen ebben az 
időszakban az emberek többsége 
szeretne kimozdulni a „négy fal 
közül” és kicsit kikapcsolódni. 
Összeállítottuk a legfontosabb tud-
nivalókat, amelyek betartása a 

jelenlegi, egészségügyi kockázatok-
kal és korlátozásokkal terhelt idő-
szakban is a biztonságos pihenés 
biztosítását szolgálják a vízparti és 
a strandon töltött szabadidőben! 
Tekintettel arra, hogy a szabadban 
nehezebben terjed a vírus, így ter-
mészetesen biztonságosabb más 
emberek közelében tartózkodni, 
mint a zárt térben töltött tevékeny-
ségek során. A strandok által nyúj-
tott szolgáltatást jelen helyzetben 
még korlátozott számban lehet 
igénybe venni, mely függ a strand 
alapterületétől, az előírások alapján 
a fenntartónak 20 m2/fő egységet 
javasolt biztosítania, és ez alapján 
kell a befogadóképességek kiszá-
molniuk. A strand valamennyi rész-
legében, vizesblokk helyiségében 
eddig is javasolt volt a papucs hasz-
nálata a különböző bőrbetegségek, 
fertőzések elkerülése érdekében, 
most azonban kötelező a használa-
ta. Mint valamennyi helyen, így a 
strandokon/fürdőkben is meg kell 

tartani a kötelező távolságot, mely 
2 méter. Ez az ideális távolság, 
melynek megtartásával csökkent-
hetik az esetleges továbbfertőződés 
lehetőségét. A beengedést követően 
fedett és szabadtéri területen, a ter-
mészetes vízfelületen, továbbá a 
medencékben a vendégek között is 
tartani kell a meghatározott távol-
ságot. A létesítmények fenntartói-
nak fokozott figyelmet kell fordíta-
niuk a fertőtlenítésre, így az öltö-
zők, zuhanyzók, medencék, láb-
mosók higiéniai állapotának fenn-
tartására, az előírt takarítási útmu-
tatók teljes körű betartására. A kor-
látok, vízbe jutást segítő eszközök 
használata közötti időtartamban 30 
percenként kell azokat fertőtleníte-
ni. A személyes kontaktussal járó 
kezelések már igénybe vehetőek 
lesznek, de két kezelés között az 
előírt fertőtlenítést, illetve szellőz-
tetést végre kell hajtania az üzemel-
tetőnek.

 Strandeszközöket is lehet már 
bérelni, hiszen a vízi szabadidős, 
sporteszközök használata közötti 
időtartamban megtörténik majd az 
eszközök fertőtlenítése. Azonban 
az élménymedencék csupán élmé-
nyek nélkül működtethetőek, illet-
ve a szauna, jakuzzi és pezsgőfür-
dő szolgáltatások, újraindítása 
átmenetileg még nem történt meg. 
Gyakran és alaposan mossanak 
kezet szappannal, vagy ha van lehe-
tőség kézfertőtlenítővel. Általános 

javaslat, hogy zárt térben használ-
janak maszkot, szabad térben pedig 
továbbra is tartsunk biztonságos 
távolságot más emberektől! Az 
úszás, strandolás után jó alaposan 
zuhanyozzanak, és ha van lehető-
ség használjanak másik tiszta töröl-
közőt! Étkezések során fokozottan 
figyeljünk oda arra, hogy tiszta, fer-
tőtlenített kézzel és tiszta evőesz-
közzel együnk! Itt is fontos a biz-
tonságos távolság tartása azoktól az 
emberektől, akikkel nem egy ház-
tartásban élünk! Az élelmiszert 
egymás között ne adogassuk, és ne 
cseréljünk evőeszközt! A legfonto-
sabb, ha koronavírus gyanús tüne-
tek jelentkeznek Önnél és betegnek 
érzi magát, semmi esetben se men-
jenek közösségbe, hívják fel házior-
vosukat és mondják el panaszaikat, 
aki felvilágosítást nyújt a további 
teendőkről. A javasolt intézkedések 
felsorolása segítséget nyújthat 
Önöknek, de a hatályos – és a 
veszélyhelyzetre tekintettel rend-
szeresen felülvizsgált – közegész-
ségügyi, higiénés és egyéb hatósági 
rendeleteket, szabályokat termé-
szetesen nem írja felül. Szeretnénk 
egyúttal a figyelmet felhívni arra, 
hogy kiemelten fontos és szükséges 
az egyes intézmények belső intéz-
kedési terveinek, szabályzataikban 
foglaltaknak a betartása.

Kellemes nyaralást, pihenést és 
jó egészséget kívánunk!

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 

Strandolási előírások a COVID pandémia időszakban
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Menyasszonyi ruhák
készítése és bérbeadása

szalagavatóra!

Több fős érdeklődés esetén
a készlet megadott

helyszínre szállítása is
megoldható. 

www.anikoszalagavatoruha.hu

Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat 2020. 

évben a következő időpontja

június 23., 9-13 óráig

Helyszín: Kézműves Ház( 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor u. 56.)

Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

1.hely: Csató Gulliver Gábor, 
Láposi Zoltán 35,79kg.

2.hely: Gómány István, Gyenge 
Sándor 18,30kg.

3.hely: Hodos Sándor, Hodos 
Marcel 17,76kg.

4.hely: Enyedi András, Hampó 
Sándor 17,07kg.

5.hely: Tóth Lajos, Soltész 
Richard 16,06kg.

6.hely: Balog Lajos, Rácz Ferenc 
14kg.

7.hely: Krecskó László, Dóra 
Lajosné 13kg.

8.hely: Hajdú Pinki Róbert, 
Murányi Bálint 9,76kg.

9.hely: Takács Dóra, Bartos Péter 
7,47kg.

10.hely: Kiss János, Fadgyas 
Richard 6,18kg.

11.hely: Hummer Antal, Csipes 
József 5,64kg.

12.hely: Gulyás Bence, Gulyás 
Sándor 5,30kg.

13.hely: Molnár István, Kovács 
István 4,86kg.

14.hely: Putnoki Gábor, Gergely 
Sándor 4,46kg.

15.hely: Katona László, Juszku 
István 4,11kg.

16.hely: Szerencsés István, Tóth 
Csaba 4,02kg.

17.hely: Kálnai Károly, Fejes 
István 3,30kg.

18.hely: Német Mihály, Kovács 
Krisztián 2,07kg.

19.hely: Agárdi Zsolt, Rácz 
Sándor 1,61kg.

20.hely: Igriczi Sándor Bivaly, 
Igriczi Dávid 0,59kg.

Blaha József, Blaha Ferenc, 
Kiss Erik, Mézes Emil
Patkós Zsolt Füles, Hodos János
Fekete Lajos, Fekete Dávid
Szűcs Tamás, Szűcs Zoltán
Bíró Sándor, Ványai Zoltán
Össz induló: 52 fő.
Össz fogás: 191,71 kg.
Legnagyobb hal: Molnár István, 

Kovács István 2,66kg. Ponty.
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Köszönjük a támogatást: 
Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki 
Horgász és Kisállateledel Bolt.

Mezőtúri Horgász Egyesület,
Vegyeshal fogó 24 órás Horgászverseny

2020.05.30-31.
Túrtő Holtág

Gyerek Horgászverseny

Mezőtúri Horgász Egyesület, Gyerek Horgászverseny
2020.07.19.

Helye: Mezőtúr, Ligeti Tó
Egyéni, finomszerelékes, 1 bot, 1 horog.

Ideje: 9-12 óráig.
Nevezés: 7 óra.
Sorsolás: 7,30.

Nevezni 15 éves korig lehet!
Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!
A halak védelmében kötelező a minimum 2 méteres haltartó!

A horgász köteles a helyet tisztán tartani és a verseny végén tisztán 
átadni!

Nevezést csak 30 főig tudunk elfogadni!
További információ és nevezés: Pinki Horgászboltban,

Veres Imre versenyszervezőnél. Tel: 06/20-9159700

Kedves Gyerekek!

A Tell Vilmos Darts Club szervezésében megrendezésre kerül a
 TÚRI VÁSÁR GYERMEK DARTS VERSENY!!

Minden gyereket szeretettel várunk 15 éves korig.
A verseny 301 sima kiszálló.
A döntő 301 dupla kiszálló.

Ideje: 2020. 08. 22.
Gyülekező: 14:00

Kezdés: 14:30
Helyszín: Tell Vilmos Söröző

Érd.: Veres Imre : +36/20-915-9700
           Csikós Attila : +36/70-943-4722 

Túri Vásár Kupa Horgászverseny
2020. 08. 08.

1 botos, finomszerelékes (úszós), 2 fős csapatverseny. A-B szektor.
Helye: Ligeti Tó.
Gyülekező: 7,00

Sorsolás: 7,15
Etetés: 8,45.

Horgászat: 9-13 óráig.
Nevezési határidő: 2020.08.01.

Etetőanyag korlátozás nincs, szúnyoglárva használata Tilos!
A versenyen kötelező a legalább 2 méter hosszú haltartó.
A versenyen gyerek és ifjúsági horgászok is indulhatnak

és a nevezésük ingyenes.
A verseny a gyerekeknek egyéni!

A gyerekek külön díjazásban részesülnek.
A kifogott halat mindenki köteles életben tartani és mérlegelés után

visszaengedni a vízbe!
Nevezés és további információ: Pinki Horgászboltban és Veres Imre 

versenyszervezőnél. Tel: 06/20-9159700
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár 
eleme. Megjelenik kéthetente.

Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.

Felelős szerkesztő: Bordács László. 
Szerkesztő, tipográfus: Miskolczi Adrienn

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2020. június 24. (szerda) 15.00 óra

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-
ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A 
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem 
vállalunk.

ELHUNYTAK

Gyalog András élt 82 évet

Guth Imréné Pályi Ibolya Katalin élt 75 évet

Peres Etelka Éva élt 90 évet

Tóth János élt 70 évet

Iván Judit élt 50 évet

Borbély Gyuláné Mácsár Rozália élt 68 évet

Fazekas Lajos élt 85 évet

Gazdag István élt 61 évet

Török Imre Lajos élt 69 évet

Tóth Sándorné Harangozó Margit élt 82 évet

Adamik András élt 79 évet

Lakatos István élt 86 évet

Kakuk Józsefné Molnár Erzsébet élt 88 évet

Tóth Sándorné Tasnádi Margit élt 85 évet

Boros Gyula élt 93 évet

Tóth János  élt 70 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Június 19-25-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 56/350-637

Június 26-Július 02-ig:
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13. 
Tel: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet

Június 20-21-én:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u. 
Tel: 06/30/239-9343

 Június 27-28-án:
 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.

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

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!
Köszönjük az eddig beküldött 

gyönyörű babaképeket!
Továbbra is várjuk a családba 

érkező újszülöttek képét
névvel, és az anyuka nevével 
ellátva a Mezőtúr és Vidéke 

facebook oldalára,vagy az 
ujság@mkskft.hu e-mail 

címre.

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


